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    מיוחדי� תנאי� כלליי�– 'א חלק

  : והגינו" עבודות האחזקה תאור .1

כיכר : במתחמי� הבאי�שוטפת  אחזקת גינו�במסגרת חוזה זה יבצע הקבל� עבודות  .1.1
שוטפת  ואחזקה כלליתחניוני� עיליי� של אחוזות החו! , גני שרונה, ג� יעקב, התרבות

 .  למעט החניוני� העיליי�,במתחמי� הללו

י סעיפי� " עפותיקוני פיתוחגינו� שיקו� וע כמו כ� נית� יהיה להזמי� ביצוע עבודות ביצ .1.2
 .יותומיוחדי� לכ# שבכתב הכמ

 שבסעי! זימו� אחזקהי לוח " עפ תהיהלמנטי� שוני� במתחמי�אשוטפת  אחזקה תדירות .1.3
 .  במפרט המיוחד25 

   .14 י המוגדר בסעי! "ו עפיהיי רמת הדחיפות שלה� "עפזמני תגובה לטיפול בתקלות  .1.4

שטח מגודר ובו מתבצעות עבודות שיפו& מבני� :  חלקי�2 –בגני שרונה מתחלק השטח ל  .1.5
�בשטח המגודר תתרכז עבודת . ושטח פתוח המשמש גינה ציבורית, על ידי קבלני� אחרי

 בשטח הפתוח העבודה תכלול אחזקת גינו� בצורה .טיפול בעצי� הקיימי�בהקבל� בעיקר 
 .אינטנסיבית

בעוד ששטח הגינו� הוא קט� , במתח� התרבות קיימי� שטחי� מרוצפי� בהיק! נרחב .1.6
 .כמו כ� ישנ� עצי� רבי� בכיכר. עיקר הגינו� נמצא בג� יעקב. יחסית לשטח המרוצ!

רוב� מדובר בעיקר בחניוני� העיליי� השטחי� המגונני� הינ� מצומצמי� יחסית וב .1.7
  . באדניות

   אחרי�גורמי� וע� המפקח, המנהלתיאו� ע�  .2

הקבל� יביא לתשומת לב .  וע� המפקחהקבל� מתחייב לבצע כל עבודה בתיאו� מלא ע� המנהל
הקבל� יהיה אחראי .  עקב ביצוע עבודותלמבקרי�לרבות הפרעות צפויות , כל בעיה צפויהפקח המ

גורמי העירייה : ה� יורמי� והרשויות הנוגעי� לביצוע עבודתו ובינבלעדי ועצמאי לתאו� ע� כל הג
�הפיקוח העירוני לש� , המוקד העירוני, ע"אג! שפ, אג! התברואה , השוני� כגו� תאגיד המי

  . ב"הודעה על תקלות שאיתר במתחמי� והינ� באחריות טיפול העיריה וכיוצ

 . מטע� החברה מעת לעתהפיקוח בשטח יבוצע על ידי המפקח או מי שימונה לכ# .2.1

החברה תפעיל מוקד שרשאי להורות לקבל� על ביצוע עבודות אחזקה שונות ויודיע לו על  .2.2
 .קריאות שירות למיניה�

 :יכללושתבסס על בדיקות יהפיקוח  .2.3

  . ביצוע מלא של העבודה •

 .  ביצוע העבודהאיכות •

 . וחות הזמני�לעמידה ב •

  .עמידה בנורמות השירות •

 . ט ולדרישותהתאמת החומרי� למפר •

 . ניקוי סביבת העבודה וסילוק הפסולת בתו� הביצוע •

 .  או מי מטעמוי הקבל�"חתימה של המפקח על גבי טופס דיווח יומי שימולא ע •

  . י הקבל� או מי מטעמו"חתימה על יומ� עבודה שימסר בסו! יו� עבודה ע •
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 על סיו� וזות החו!באחמוקד מפקח ולל, הטלפו�באמצעות , במהל# יו� העבודה יודיע הקבל� .2.4
  . על כל המשתמע מכ#,  ביצוע(אי מסירת הודעה ייחשב כאי . עבודות דחופות אות� נשלח לבצע

 . יזמי� את המפקח לביצוע ביקורת ואישור גמר השלב, לאחר ביצוע כל שלב בעבודתו, הקבל� .2.5

  

 

 דיווחי� למפקח ולמוקד .3

 :ח יומי"דו .3.1

�בפקס או באמצעות , בעצמומנהל העבודה יר יעב 16:00 בימי הפעילות ועד השעה מידי יו
באותו את רשימת העבודות שבוצעו ח יומי שיציג "דו, באחוזות החו!מוקד מפקח ולל, שליח
�את תוצאות הבקורות ואת הצעדי� שננקטו לתיקו� המצב ולהדרכת העובדי� למניעת , היו

ואביזרי� י� חומר, מספר העובדי� בכל אתר: ח"עוד ייכתב בדו. מצבי� דומי� בהמש#
, תנאי מזג אויר, פרטי� על מהל# העבודות, סוגי כלי� שהופעלו ומש# הזמ� שהופעלו, שסופקו

עותק מיומ� העבודה יועבר בסו! כל יו� עבודה למפקח . ב"מפגעי� שאותרו וטופלו וכיוצ
  . לקנסהעדכני עלול לגרו�  ח"הדואי העברת . באמצעות פקס או באופ� ידני

  :תשבועיה ותכנית עבודח "דו .3.2

, ח על עיקרי הפעילות בשבוע הקוד�" יוגש על ידי מנהל העבודה דו12:00עד ' בכל יו� א
  . ותכנית עבודה לשבוע שמתחיל

ות ח"דוהתייחס לבתבסס על ההוראות במפרט זה ועל המצב בשטח ותתוכנית עבודה 
�  .וכ� על מטלות אחזקה שיוטלו לו על ידי החברה, הקודמי

  :תחודשי ותכנית עבודהח "דו .3.3

י מנהל העבודה לא יאוחר מהיו� האחרו� בחודש הלועזי הקוד� "עתוכנית חודשית תוגש 
 והוא לקבל�חות של הפיקוח מטע� חברת אחוזות החו! יוגשו "דו. לחודש ביצוע התכנית

במקביל לדווח על ח החודשי "להטמיע� בדוחות ו"אמור לטפל בכל הסעיפי� שיועלו בדו
בסו! חודש ביצוע תכנית העבודה החודשית יועבר דיווח . שבועי שלוח ה"הביצוע כחלק מהדו

  . לעמידה בתכנית העבודה

  :דיווח נתוני צריכת מי� .3.4

�בטבלה . י שעוני המי� הקיימי� בשטח"על הקבל� לנהל טבלת צריכת מי� להשקייה וגינו� ע
� בנפרד לאור# ח השוואתי לכל שעו"כמו כ� יוצג דו. יפורטו נתוני קריאת שעו� המי� והצריכה

  .  במועד הגשת תכנית העבודה החודשיתפע� בחודשח זה יועבר "דו. תקופת החוזה

  חות"אי הגשת הדו .4

 ותגרור אחריה אי הגשת דוחות לפי הנדרש ובזמ� הקצוב תחשב כאילו העבודות לא בוצעו
  . קנסות

  סילוק פסולת .5

  :כללי .5.1

את כל הפסולת ,  העבודהיד ע� סיו�ימעוד באותו יו� ו,  העבודהיהקבל� יסלק מאתר .5.1.1
בעבודות שבמהל# . וינקה את המקו� בשלמות, ידי עובדיו במהל# עבודת�(שתיווצר על

ביצוע� נוצר לכלו# רב ינקה הקבל� את מקו� העבודה ג� במהל# ביצוע העבודה ובלבד 
�שלא תגר� הפרעה למבקרי .  

וצרו עקב עבודת הקבל� לא תחשב כמושלמת לפני שסולקה כל הפסולת והלכלו# שנ .5.1.2
כפסולת ולכלו# ייחשבו ג� שיירי צבע וניקוי צבע שנצבע על אלמנטי� שלא נועדו . עבודתו
  . לצביעה

השיחי� ושטחי הגינו� כגו� שקיות בי� ובתו# הקבל� אחראי לניקיו� כל הפסולת הנמצאת  .5.1.3
פסולת בני� , צואת בעלי חיי�, בדלי סיגריות, ניירות, קרשי�, פחיות שתייה, ניילו�

  . וצא באלהוכי

למקו� ריכוז מתח� לרוק� את האשפתוני� המותקני� במדי יו� הקבל� אחראי  .5.1.4
עלי , לסלק את גז� העצי� והשיחי�, להחלי! שקיות ניילו� מהאשפתוני�, הפסולת
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�כפי שיורה לו , וכל פסולת אחרת ביו� העבודה למקו� ריכוז הפסולת, הדשא הכסוחי
  .  עוד באותו יו�גז� יסולק על ידו לאתר מורשה. המפקח

5.1.5. �, קרטוני� וניירות,  כגו� פלסטיקהקבל� יעשה הפרדה בי� סוגי הפסולת השוני
�  . אלומיניו

הקבל� ידאג לזרוק את ,  הפינוי של הפסולת יהיה לחדר הדחסניתבמתח� התרבות .5.1.6
  .  ולהשאיר את חדר הדחסנית נקי משאריות פסולת שפונו על ידוהדחס�הפסולת בתו# 

 ומחירה כלול למכולה שתסופק על ידואחריות הקבל� לפנות את הפסולת  ב( בגני שרונה .5.1.7
באחריות הקבל� לפנות את המכולה לאתר פסולת .  בנפרד�במחירי היחידה ולא תשול

הקבל� ידאג שהמכולה לא תגלוש . מאושר ולהציג תעודות מתאימות לכ# לבקשת המפקח
  . ב"עלי חיי� וכיוצוידאג לכסותה ביריעה מתאימה והרמטית למניעת חדירת ב

את אג! התברואה של העיריה לפינוי פחי האשפה הירוקי� בעצמו באחריות הקבל� לזמ�  .5.1.8
הקבל� ידאג לעג� את . מכולה מרכזית שבאחריות העירה פעמיי� בשבוע ועל פי צור#/ 

 �בסופי שבוע ובעיתות בה� .  שימוש אחר בה�או למנוע שיעשההפחי� למניעת גניבת
 �יפוזרו הפחי� בי� הגינות המרכזיות ויוחזרו למקו� ריכוז , רבי� לאתרמגיעי� מבקרי

  . ארוע רב משתתפי�/ אחד לאחר סו! השבוע 

   והתנהגות הולמתהיגיינה אישית, מדי� אחידי� .6

בכל על העובדי� להוות דוגמא אישית . עובדי הקבל� ישמרו על היגיינה אישית והופעה מסודרת
 ע� המבקרי� אלא א� כ�  יזו� על יד�להימנע מקשריה� על. להתנהגות� ופיכחות� הנוגע

  .  או מושיטי� בעצמ� עזרה למבקר שנזקק לכ#נקראי� לעזרה

  . הקבל� יוודא שעובדיו ילבשו בעת עבודת� חולצה אחידה מסומנת בש� וסמל הקבל�

  ת העובדי�הדרכ .7

מניעת , ת העבודהשעו, הקבל� יהיה אחראי להדרכת עובדיו בכל הקשור להתנהגות במקו� העבודה
ההדרכה . שימוש נאות בחומרי� וכדומה, מניעת זיהו� סביבתי והשארת פסולת, רעש מיותר

  .  הקבל�מטע�תתבצע לפני התחלת עבודתו של העובד 

  שמירת הרכוש .8

. ית תל אביב ולאחוזות החו!הקבל� יהיה אחראי לשמירת הרכוש המופקד בידיו ואשר שיי# לעירי
  . באתר ובציודקבל� לקיו� אמצעי� שימנעו פגיעה בתו� כל טיפול ידאג ה

. בסמו# למועד הארוע, ידו ללא תשלו�(יתוק� על, י הקבל� במהל# עבודתו לרכוש"כל נזק שייגר� ע
  . שיאפשר הפעלה מלאה ותקינה של המתק� שנפגע, תיקו� הנזק יבוצע כ#

  אובד" או נזק .9

ידי צד שלישי באופ� שאינו (סר או ניזוק עלח, פורק, אביזר או חומר נגנב, חלק, בכל מקרה שציוד
על , לאחר מסירת ההודעה. ידווח הקבל� למנהל וימסור כל הפרטי� הנדרשי�, מהווה בלאי סביר

  . ות המנהלי הורא"הקבל� לתק� את הנזק עפ

 העבודה מטע� הקבל" צוות .10

 : מנהל עבודה .10.1

 . ובדיו במתחמי�על עבודתו ועל ע  האחראי מטעמו מנהל עבודהלהציבהקבל� מתחייב  .10.1.1
אשר תפקידו יהיה להשגיח ,  בעל ההכשרה כפי שנדרש בתנאי המכרזהמנהל העבודה יהי

 . לפי חוזה זה עבודות הולבצע את כלל

ד בקשר הדוק ע� המפקח וידווח לו במש# כל הזמ� על מהל# ומנהל העבודה יעמ  .10.1.2
 . העבודות ועל התקלות במידה ותהיינה כאלה

 על האחזקה השוטפת תו# רישו� מתאי� של הפעולות י אחראה העבודה יהימנהל .10.1.3
 . י הדוחות שפורטו לעיל"עפ, באתרהנעשות 

קביעת  ,השונות ארגו� ופיקוח על פעולות הגינו�, תכנו�: מתפקידי מנהל העבודה .10.1.4
הדרכת עובדי� בנושא  ,תוכנית עבודה כללית לשנה ותוכניות עבודה מפורטות בכל שבוע

ל במערכות השקיה כולל רישו� כמויות המי� לחלקות טיפו, הפעלת מיכו�, אחזקה
ביצוע מדויק של , מעקב צמוד ועבודה משותפת ע� שאר העובדי�, השונות אחת לחודש
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רכישות חומרי� לפי מפרט האחזקה , העבודות והתרעה על כל תקלה ברגע שהיא מתגלה
עלות , צועאופ� בי, רישו� הפעולות תו# פירוט תארי#, ושמירת� באריזות המקוריות

 .  אחוזות החו!שמירה על קשר רצו! ע� המפקח וחברת, והערות

להיות נוכח באתר במש# כל ימות השבוע ושעות הפעילות כפי באחריות מנהל העבודה  .10.1.5

 . להל� 17  בסעי!שמוגדרות 

 .  ההשקיה ברמה גבוהההתפקיד דורש ניסיו� וידע בהפעלה ואחזקה של מערכות .10.1.6

 :עובדי גינו" .10.2

ידע וניסיו� , עובדי הגינו� יהיו בעלי ידע וניסיו� באחזקת שטחי ג� כנדרש בתנאי הס! למכרז
 �ידע במגוו� נושאי גינו� , ברמה תיאורטית ומעשית) עשבי� רעי�, מזיקי�, מחלות(בנושאי פתוגני

ידע בנושא הציוד המכאני הפעלה , � ועודגיזו, תמיכה, ניקוז, עיבוד קרקע, דישו�, כגו� השקיה
  . גדרות בריכות נוי ועוד, חניות, ריצופי�, ידע טכני בנושאי� כגו� שבילי דרכי�, ואחזקה

  :להל" סוגי העובדי�    

10.2.1. �  :עובדי ג� מקצועיי

לעיתי� ה� ידריכו עובדי� , תפקיד עובדי הג� המקצועיי� לבצע את מרבית עבודות הג� השונות
�  .  תו# עבודה צמודה עימ� לכל אור# הזמ� הדרוש לביצוע המשימות השונותלא מקצועיי

 �עיצוב צורה וטיפול בבקרת , רט לגיזו�פביצוע מקצועי של כל הפעולות הגינו� מתפקיד
 . ההשקיה

יכולת לרסס בחומרי� מאושרי� ,  בנושא מערכות השקיה: דרוש מעובדי� אלוניסיו� וידע
הוציא לפועל את התוכנית השבועית שמנהל העבודה מכי� באופ� בעלי יכולת ל. ובצורה בטוחה

 . שוט!

10.2.2.  � ):רק לתקופות קצובות של עומס בעבודה(עובדי� לא מקצועיי

�הדברת עשבי� , עקירה, העברת חומרי�, שתילה, חפירה, ביצוע פעולות כמו ניקיו�: תפקיד
� לאור# כל זמ� ביצוע עובדי� לא מקצועיי� יעבדו תמיד בצוות ע� עובדי� מקצועיי. ועוד

 . העבודות

  :  גוז� מומחה .10.2.3

הקבל� יעסיק גוז� , אחד מאנשי הצוות הקבוע או א� אי� בי� אנשי הצוות גוז� מקצועי
, לפי דרישת מנהל העבודה והדרכת הפיקוח מבצע פעולות עיצוב עצי�. מקצועי ככל הנדרש

 .  ועצי�שיחי� מטפסי�,  משוכות(שיחי� ומטפסי� וכ� גוז� צמחיה בוגרת

הגוז� המומחה בעל התעודות הוא זה שיבצע את עבודות הגיזו� בפועל ולא יותר לכל עובד 
הפעלת הגוז� המומחה תהיה לאחר שקיבל את אישור המפקח על . מטעמו לבצע את העבודות

 . רישיו� עבודה בתוק! והמלצות, בסיס תעודות מקצועיות שהוצגו

  סיורי ביקורת .11

, מעת לעת יתבקש הקבל�. מפקחהצוע העבודות יתבצעו ברציפות על ידי סיורי בקורת על טיב בי
נציג הקבל� יוודא כי הגיע מצויד בכל המידע הדרוש לביצוע הסיורי� . ולהצטר! אל המפקח בסיורי

�. ובכל כלי העבודה והאמצעי� הנדרשי� לבדיקת העבודה ולמת� תשובות מתאימות למפקחי
כל הוצאות הקבל� לקיו� . ב הסיור וסוג הבקורת שתתבצעמפקח יחליט באופ� אקראי על נתיה

�כמות הסיורי� המשותפי� אינה מוגבלת ותלויה בהיק! . נכללות בעלות העבודות, הסיורי
 . העבודות שיתבצעו על ידי הקבל� באותה עת ובצורכי הביקורת

  % טיב החומרי� .12

 וכ� את  העבודותהמפקח יהא מוסמ# לבקר ולבדוק את טיב החומרי� הדרושי� לביצוע .12.1
� את אלה שלא נראי� לו תקיני�י הקבל� ויהא רשאי לפסול " שסופקו עהצמחי� והפרחי

� .  שעות48 המיידית תו# ולדרוש את החלפת

לחומרי� ולצמחיה מכל סוג , י דרישת המפקח לציוד "הקבל� יציג תעודת משלוח ורכש עפ .12.2
 . שהוא שסופקה לאתר

האמצעי� הדרושי� לביצוע והכלי� , הציוד, מרי�החואת כל על חשבונו הקבל� יספק  .12.3
הדלק והשמני� לצור# ביצוע העבודות בכלי� . האחריות לאחסונ� מוטלת על הקבל�. העבודות
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הכלי� וכל ציוד אחר שיופעל על ידי הקבל� למטרת ביצוע .  יהיה על חשבו� הקבל��מכאניי
 המפרט לגבי טיבה ואיכותה העבודה יהיה בה� כדי להבטיח את קיו� הדרישות הטכניות של

 . הציוד יסופק ויוחזק במצב תקי� וסדיר. של העבודה

 או ציוד.  של חלקי החילו! או ציוד רזרבי למקרה של תקלות טכניותאי להבטיח מצעל הקבל� .12.4
� אשר לדעתו של המפקח אי� בו כדי להבטיח את טיב העבודה על פי דרישות המפרט או חומרי

או שאינו נמצא במצב טכני תקי� יסלק הקבל� ,  הזמני� שנקבעקצב התקדמות בהתא� ללוח
� לדרישותמי המתאיי�אחראו חומרי� מהג� ויביא במקומו ציוד  . 

12.5.  �בחומרי� ובציוד שלא יגרמו , הקבל� מתחייב להשתמש לש� ביצוע שירותי האחזקה לסוגיה
 �ה� קיימי�  ולהשתמש בחומרי� שלגבישבאתרנזק לציוד ולאביזרי� הקבועי� והניידי

. א� ניתני� אישורי� כאלה לאותו סוג של חומרי�, אישורי� ממכו� התקני� הישראלי
�יהיה הוא אחראי , השתמש הקבל� בחומר לגביו לא נתקיימו התנאי� או האישורי� האמורי

לטיב החומר ולתוצאות השימוש בו וכל העלויות שידרשו לבדיקת החומרי� במעבדות 
 . והמתאימות יהיו על חשבונ

אמצעי , לצור# ביצוע עבודות האחזקה על הקבל� להשתמש באמצעי עזר שוני� ובה� כלי רכב  .12.6
 והוא על חשבונו של הקבל�  או יושכרול ירכשו"כל אמצעי העזר הנ. כלי עבודה וכדומה, הרמה

, הטיפול בה�. תקיני� וכשירי� להפעלה בכל עת, ויהיו רכושו הבלעדי ויהיו באיכות טובה
 . חסונ� ושמירת� יהיו על אחריותו של הקבל�הפעלת� אי

י "הובלת� ואספקת� תיעשה ע, חומרי� וחלקי� הנדרשי� לביצוע העבודות, רכישת ציוד  .12.7
 . הקבל� ועל חשבונו

 רשאי בכל עת לבדוק את טיב וסוג החומרי� והציוד שמשתמש בה� הקבל� ואת פקחהמ  .12.8
אפשר למנהל לקיי� כל בדיקה הסידורי� הכרוכי� במת� שירותי האחזקה ועל הקבל� ל

או החומרי� שמשתמש בה� הקבל� או חלק , קבע המנהל כי הציוד או חלק ממנו. שתדרש
�תהא קביעתו , אינ� תקיני� בעיניו, הסידורי� במת� שירותי האחזקה או חלק מה�, מה

 . סופית והקבל� לא ישתמש בציוד ובחומרי� ולא יפעיל את הסידורי� שנפסלו כאמור

 As Madeוהגשת תכניות תיעוד  .13

 כדוגמת מערכות השקייה וצנרת חשמל י צילו� של עבודות שבוצעו וכוסו"על הקבל� לבצע תיעוד ע
 .  בכדי לאפשר ולראות אל כל פרטי הביצועלתאורת ג�

 AS(עדות הכניות ותאת המסמכי� , חלקיו ומערכותיו, � סיו� העבודה ימסור הקבל� את המתק�ע

MADE( � :הבאי

קבל� יסמ� את כל ה, חלקיו ומערכותיו המעודכנות כפי שבוצע בפועל, אתרות התוכני  .13.1
� . מקוריותהתוכניות לתוספות שנעשו בביצוע ביחס , סטיות, השינויי

   ש� כ# יתא� הקבל� פגישות ע� המפקח והמתכנני� לצור# הבהרהל .13.2
 . וברור לגבי השינויי� שנעשו

 . י המפקח"וכניות העדות יאושרו עת .13.3

הקבל�  במהל# הביצוע יציי�. בודה מהקבל� מותנית בי� היתר בביצוע של סעי! זהקבלת הע .13.4
בסיו� , אושרו שבתוכניות במידה ובוצעו, בוצעושבתוכניות העבודה וייצור כל שינוי או תוספת 

 )DWGקבצי�  (מגנטית ומדיהסט העתקות העבודה ולאחר ביצוע הבדיקות ימסור הקבל� 
. התוכניות בהתא� לביצוע בפועל  מכלשלוש השני� האחרונותממהדורה של וטוקד אבתוכנת 

מדיה מגנטית ול " מערכות העתקי� מהתוכניות הנ2 סט אורגינלי� וכ� על חשבונוהקבל� יספק 
 . ל לאחר עדכונ�"של התוכניות הנ

  זמו" ביצוע עבודות .14

  תיקו" תקלות .14.1

במידה ולא נית� . תיקו� תקלות ימש# ברציפות מעת התחלת העבודה ועד לסיו� התיקו�
 עד המתק�יפעל הקבל� לביצוע תיקו� זמני שיאפשר הפעלת , לתק� את התקלה מיידית

  . לביצוע התיקו� הסופי

 :זמ" תגובה לתיקו" תקלות יהיה כדלקמ" .14.2
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שתוגדר לו בפרק הזמ� הדרוש לכ# כפי י רמת הדחיפות "הקבל� יבצע את התיקו� עפ
,  עבור תיקו� תקלות בדחיפות כזו או אחרתהקבל� לא יקבל תמורה כלשהי. שיפורט להל�

  .  ולא ישול� עבורו בנפרד כלול במחירי היחידה השוני� התיקו� בדחיפותשכ� מחיר

גרור קנסות כמוגדר י,  כמפורטאי ביצוע תיקו� תקלה או היענות לקריאה בזמ� הדרוש
  .בכתב הכמויות

תגרור אחריה , חריה�זמינות של הקבל� או מי מטעמו בטלפו� בשעות העבודה ולא(אי
 .קנסות

כתקלה . מעת מסירת ההודעהשעתיי� זמ" תגובה לתיקו" תקלה דחופה יהיה עד  .14.2.1
פיצו& : או גורמת לנזק מיידי כדוגמת, דחופה תחשב כל תקלה הגורמת לסיכו� בטיחותי

  .  עד לתיקו� התקלההתקלה תתוק� ברציפות. וכדומה, השקייהצנור 

. ת בינונית יהיה עד שש שעות מעת מסירת ההודעהזמ" תגובה לתיקו" תקלה בדחיפו .14.2.2
 וחייבת האתרכתקלה בדחיפות בינונית תחשב כל תקלה המפריעה לניהול התקי� של 

, חלו� פרו&: לדוגמה.  כתקלה דחופההפעילותלהתבצע באותו יו� א# אינה מפסיקה את 
  . במתח�הפעילות � שעות והתקלה תתוק� ג� לאחר ת. 'מנעול חיצוני בלתי תקי� וכו

.  שעות מעת מסירת ההודעה24זמ" תגובה לתיקו" תקלה בדחיפות רגילה יהיה  .14.2.3
�דלת , טיח שנפל: לדוגמה. כתקלה רגילה תחשב תקלה שנית� לדחות את ביצועה ביו

בגבולות , קביעת זמ� התגובה והביצוע. ' המש# פעילות וכותמקולקלת המאפשר
�  . פקחתהיה באחריות המ, האמורי

  ת מתוכננות יזומותביצוע עבודו .14.3

יחל תו# שלושה ימי� מיו� מסירת , ביצוע עבודות מתוכננות יזומות שאינ� נחשבות כתקלה
.  ויתבצע ברציפות עד לסיו� העבודהי המפקח" או על פי לוחות זמני� שיקבעו עההודעה

או כאשר \ הקבל� לא נית� להתחיל בביצוע העבודה תו# פרק זמ� זה והערכתבמידה ועל פי 
מוטלת על הקבל� , נית� לבצע את העבודה ברציפות עקב הצור# להזמי� ציוד וחומרי�לא 

 הא� לקבל או פקחהחלטת המ.  לוח זמני� מנומק לביצוע העבודהפקחהאחריות להגיש למ
 יוכל לנקוט נגד הקבל� מפקחה. היא הקובעת, לדחות את לוח הזמני� המוצע על ידי הקבל�

  . יר את העבודה לביצוע על ידי קבל� אחרבאמצעי� מתאימי� וכמו כ� להעב

  :חומרי� וכלי עבודה, ציוד .15

  : כללי  .15.1

מכסחות : כדוגמא, כלי� וחומרי� מאתרי הגינו� שבמכרז לאתרי� אחרי�, אי� להעביר ציוד
�אי� בשו� אופ� . הדשא ישרתו רק את הגני� שבמכרז ולא יובאו או יילקחו ממקומות אחרי

ינ� קשורי� לעבודה במחסני� שישמשו לצור# האחזקה של כלי� וחומרי� שא, לאחס� ציוד
מיידית או למצוא פתרו�  כאשר ציוד מתקלקל על הקבל� לתק�. מכרז זה וג� לא בשטח הג�

  . זמני כדי שהעבודה לא תדחה או תפגע

להל" רשימת הציוד והכלי� שעל הקבל" להחזיק באתר הג" באופ" קבוע וזמי" ובמצב עבודה  .15.2
  : מעולה

  : מכאני .15.2.1

  מכסחות דשא •

  חרמש מכני •

   מסור מכני למשוכות •

• �  מסור מכאני לעצי

• �  מרססי� לקוטלי עשבי

• �  להדברת מחלות ומזיקי� מרססי

  :ידני .15.2.2

  כפות שתילה •

  מגרפות דשא ורגילות •

• �  מזמרות בגדלי� שוני

• �  סכיני� משוריות להדברת עשבי
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  מקלטרות •

• �  מעדרי

• �  מכושי

  טוריות •

• �  משורי יד מקצועיי

  ליטר10מרססי� קטני� בנפח  •

  

 :ציוד נוס! .15.2.3

י חיבור מהיר "צינור השקיה גמיש באור# שיאפשר לגבות מיד כל שתילה חדשה ע  •
�  . לפני כל שתילה יש להער# ע� צנרת להשקיה יומית לקליטה. לברזי� קיימי

 . כלי מדידה למדידת נפח ומשקל של דשני� וחומרי ריסוס •

� שוני� וכל מה שדרוש מחברי,  צנרת–על הקבל� להחזיק מלאי של ציוד השקיה  •
� . לתיקוני צנרת ההשקיה המזדמני

• � . סולמות בגבהי� שוני

 :חומרי� .15.3

. דשני� בשימוש שגרתי וקומפוסט, חומרי� משטחי�, חומרי ריסוס שיהיו בשימוש שגרתי
חומרי ריסוס נגד . חומרי ריסוס ודשני� ישמרו באריזה מקורית וינוהלו לפי תאריכי התפוגה

 . בי� ישמרו בארו� נפרד וסגור היטב במקו� קרירמחלות מזיקי� ועש

  להחלפת ריצו/ כבדמכונת וואקו� .15.4

תספק אחוזת החו! מכונת הוואקו� להרמת ,  במתח� התרבותצור# החלפת ריצו!ל .15.4.1
 . המרצפות

הקבל� יקח בחשבו� כי עליו . באחריות הקבל� להעמיד עובד מקצועי להפעלת המכונה .15.4.2
באחריות . צוות מתאימי� לכ# בכל עת שיידרש אנשי 3להעסיק בעת החלפת ריצו! 

לדאוג להחזירה במצב תקי� יפוו( בתל אביבהקבל� להביא את המכונה ממקו� אחסונה
  . הקבל� יבצע תאו� ככל שיידרש למועדי משיכתה מהמחס� והחזרתה. למקו� האחסו�

 : תקינות הציוד .15.5

�שחזי� ומכווני� היטב מו, על הקבל� לדאוג באופ� מתמש# לכ# שכלי העבודה יהיו נקיי
 . מסודרי� וע� שילוט מתאי� וברור, המחסני� יהיו נקיי�. לעבודה

  : ציוד חובה לעובדי� .15.6

כפפות ואביזרי� , סכי� משורי להדברת עשבי�, מזמרה ידנית מקצועיתתהיה לכל עובד 
הציוד יותק� על חגורת מנשא מקצועית . לתיקוני צנרת והשקיה דחופי� וייצוב קוי טפטו!

  . ובדי הג�לע

 )קנסות (�פיצויי� מוסכמי .16

תשלו� של פיצויי�  על הקבל�יוטל , במידה ולא יעמוד הקבל� על תנאי חלק מסעיפי החוזה
�  . י הסכומי� המפורטי� ברשימה המופיעה בכתב הכמויות " עפ)קנסות (מוסכמי

  העבודה ומועדי שעות .17

זאת , י עובדי� קבועי� בכל מתח�"עשעות העבודה באופ� קבוע רציפות בבשירותי האחזקה יבוצעו 
  :כמפורט ,בנוס! לכל פעילות אחרת שנדרשת מהקבל� לצור# עמידתו בהתחייבויותיו

 

 . 16:00 – 07:00בי� השעות '  העד'  ימי� א–מתח� גני שרונה  •

 00. 12 – 00. 7וערב חג בי� השעות '  יו� ו(

 . 16:00 – 07:00בי� השעות ' עד ה' ימי� א –מתח� התרבות  •

 00. 12 – 00. 7וערב חג בי� השעות '  יו� ו(

•  �      16:00 – 07:00בי� השעות ' עד ה' ימי� א –חניוני� עיליי
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בהתא� לצרכי� לפי , ג� בשעות אחרותוגינו� המנהל יהיה רשאי לדרוש מהקבל� מת� שירותי אחזקה 
ייב להיענות מיידית והקבל� יהיה ח, ה� בשעות מוקדמות וה� בשעות מאוחרות יותר, קביעת המנהל

  . י המחירו�"התשלו� עבור שעות אלה עפ. לדרישות המנהל באשר לשעות העבודה

 במהל# שעות  והגינו�הקבל� יעשה כל מאמ& על מנת שההפרעות שייגרמו על ידו במת� שירותי האחזקה
 .  יהיו מועטות ככל האפשרהעבודה
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  מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדי� %' חלק ב

   טכניי�מפרטי� .1

,  הספר הכחול–יקבע המפרט הבינמשרדי שבהוצאת משרד הביטחו�  לצרכי ביצוע, ככלל
, במידה וקיימת סתירה בי� האמור בספר הכחול לבי� מפרט זה. אלא א� צויי� אחרת

  . ייקבע מפרט זה ויתר סעיפי החוזה
  

  : וסוג הטיפול התקופתי בה�האתרי�פרוט  .2

  

  ר"שטח במ  ש� האתר  'מס

   דונ�10  רבותככר הת   .1

   דונ�5. 5  ג" יעקב   .2

   דונ�5. 4  רחובות מסביב לככר התרבות   .3

   דונ�45  ) קומות4(חניו" התרבות    .4

   דונ�45  פארק שרונה   .5

 

  :להל" רשימת החניוני� וסוגי הטיפול התקופתיי� בה� .3

  

  סוג טיפול   הערות

  רבעוני /חודשי 

  ש� החניו"  כתובת החניו"

ראה הגדרות **
לגבי תכולת 

טיפול החודשי ה
או רבעוני 

בהמש# לטבלה 
  . זו

  בוגרשוב    14בוגרשוב   **חודשי 

  ביכורי עיתי�  3ליאונרדו דה וינצי   רבעוני  

  חברה חדשה    9חברה חדשה   חודשי  

  'בית הדר ב  20הרכבת   חודשי  

  בית רומנו   14יהודה הלוי   חודשי   

  גבעת המורה   1ב� שפרוט   רבעוני  

  גלית   1וינגייט   חודשי  

  גלי גיל  3(1זיסמ�   חודשי   

  ג� הכובשי�    5נור   רבעוני  

  2ג� הכובשי�   הכובשי� . קויפמ� פ. חנניה פ  רבעוני  

  חנה וסע ארלוזורוב   1על פרשת דרכי�   דו חודשי   טיפול דו חודשי 

  ג� הצומת   דר# מנח� בגי� . על פרשת דרכי� פ  חודשי   

  גולדה    7ברקובי&   חודשי   

  מכבי   2מכבי   שיחוד  
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  סוג טיפול   הערות

  רבעוני /חודשי 

  ש� החניו"  כתובת החניו"

  מרכזי�  12הזר�   רבעוני  

  הלוחמי�   15הלוחמי�   רבעוני  

  דובנוב    4דובנוב   חודשי  

  תל נורדאו  28פרישמ�   חודשי  

  תלמי  16יהושע תלמי   רבעוני  

  עי� יעקב  16קויפמ�   רבעוני  

  סינרמה   45יצחק שדה   רבעוני   

  סעדיה גאו�    7ציקלג   חודשי  

  ח "הפלמ  68יגאל אלו�   יחודש  השקיה ידנית 

  קרליב#  14ציקלג   חודשי  

  רבניצקי  6רבניצקי   רבעוני  

  פנחס רוז�  51פנחס רוז�   רבעוני  

  לולאה  1זיסמ�   חודשי  

  לסקוב  13לסקוב   רבעוני  

  מונטיפיורי   5מונטיפיורי   רבעוני  

  המסילה  68נחלת בנימי�   רבעוני  

  מפעל הפיס  5ליאונרדו דה וינצי   רבעוני  

  נחושת   נחושת/ראול וולנברג   רבעוני  

  סוז� דלל   פינס . המסילה פ  רבעוני  

  סולד   4הנריטה סולד   רבעוני   

  הארבעה   10הארבעה   חודשי  

  הארד   2הארד   רבעוני   

  הברזל  24הברזל   חודשי  השקיה ידנית 

  החשמל   20לבונטי�   רבעוני  

  ערב מ /וייז מזרח ' ורג'ג  83וייז ' ורג'ג  רבעוני  

  ג� בוטני  12קלאוזנר   חודשי  

  דרו�  ב� ישי  חודשי  

  המרש�  25קי� 'קלצ  חודשי  

  הנדסאי�  וייז ' ורג'ג.  פ1ב� ישי   חודשי  

  בית המגנט   וייז' ורג'ג  רבעוני  

  מדעי החברה  2קלאוזנר   רבעוני  

  ג� זאולוגי   6קלאוזנר   חודשי  

  מיטשל  60לבנו� חיי�   חודשי  

  1רפואת שיניי�   6קי� 'קלצ  חודשי  
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  סוג טיפול   הערות

  רבעוני /חודשי 

  ש� החניו"  כתובת החניו"

  2רפואת שיניי�   4קי� 'קלצ  רבעוני   

        

  

  :תכולת עבודת אחזקת הגינו" בחניוני� העיליי� .4

  

  :בכל טיפול בחניוני� העיליי� יבוצעו העבודות הבאות: כללי .4.1

השקיה , ניקיו� בתו# הערוגות כולל פינוי, גיזו� עצי� ואיתור ענפי� מסוכני� לפני נפילה
  . פ צור#"פ חניוני� וע"ידנית ע

בדיקת תקינות , שיקו� עצי�, ריסוס עשביה,  עצי� וצמחייהגיזו� :טיפול חודשי יכלול .4.2
 .השקייה מערכת 

 . בדיקת תקינות מערכת השקיה, ריסוס עשביה וגיזו� עצי�: טיפול רבעוני יכלול .4.3

  : הערה .4.4

  .  יעשה באופ� מיידי משטח החניו� וגז�פינוי פסולת
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 : ובגני שרונהג" יעקב, ר התרבותכיכבהגינו" אחזקת מפרט ל .5

   :כללי .5.1

5.1.1. � כל האמור במפרט הטכני בא להוסי! ואינו בא לגורע מ� האמור בתנאי� הכלליי
 �ובתקני� שנקבעו על ידי ועדת השתלנות שליד המחלקה להנדסת הצומח גננות המיוחדי

  . מ משרד החקלאות" שה( ונו! 

  . 6. 0קייה לפי מקד� גיגית זה כולל הש. כל השטחי� מוגדרי� כג� באחזקה גבוהה .5.1.2

, מדשאות: כגו�, את כל סוגי האלמנטי� המקובלי� בגני�כוללי�  המתחמי� שיתוחזקו .5.1.3
�, שבילי�, מטפסי�,  ועונתיי�חד שנתיי�, פרחי� רב שנתיי�, צמחי כיסוי, שיחי�, עצי

  . ב"וכיוצ עמודי תאורה ופנסי�, ריהוט ג�, פסי ירק, רחבות

לגזו� או להסיר וכ� המתחמי� ות� וניקיונ� של כל מרכיבי ל הקבל� לשמור על תקינע .5.1.4
  . צמחיה שגולשת לעבר מדרכות ושבילי� של הולכי רגל

לשביעות רצונו של נקי ומטופח על הקבל� להחזיק כל שטח שנמסר לטיפולו במצב  .5.1.5
 שנוספו לג� בתקופת  וג� את אלוטיפול בצמחיה ומערכות השקיה, המפקח כולל ניקיו�

  . ל נזק שנגר� בג�כ על מיידולדווח , ידו או על ידי אחרי�האחזקה על 

 פועלי� קבלני� וספקי� אחרי�, במתחמי� שנמסרו לידי הקבל� לצור# תחזוקה  .5.1.6
 לקבל� לא תהיה כל טענה בגי� ביצוע עבודות. המבצעי� עבודות על פי דרישות המזמי�

  . גורמי�י גורמי� אחרי� במתחמי� ויפעל ככל שיידרש לתאו� ע� אות� ה"ע

5.1.7. �הפחתה או החסרה של .  במהל# תקופת החוזהיתכ� ויהיו שינויי� בגודלי המתחמי
שטחי� באופ� קבוע או חלקי ולקבל� לא תהיה כל טענה על כ# וידאג לבצע את עבודותו 

  . בהתא� להתחייבויותיו

הצמחייה , נקי,  במצב טובמתקני� והמתחמי�על הקבל� למסור את ה, ע� סיו� החוזה .5.1.8
  . והתשתיות והמתקני� במצב תקי�, מערכת ההשקיה במצב תקי�, רעננה

  :פעילויות לה" נדרש הקבל" .6

שוני�  י לוחות זמני� של אירועי�"הקבל� יבצע התאמה של שעות ההשקיה וכיסוח הדשא עפ .6.1
  . י�שמתקיימי� באתר

 י�אחזקה ותפעול בעת קיו� אירועי� באתרכונני� ל י�הקבל� יעמיד לרשות המפקח עובד .6.2
על שעות הכוננות ישול� לפי מחיר שעת עבודה שבמחירו� . שימסור המפקח לקבל� ועדי�במ

  . שבכתב הכמויות

עבודות  בעת ביצוע,  ככל שיידרשמתחמי�הקבל� יקפיד לבצע הגנה על עצי� לשימור בשטח ה .6.3
י "ההגנה תבוצע מלוחות ע& בהיק! הגזע וגידור היקפי במידת הצור# עפ. הגינו� והאחזקה

  . המפקחקביעת 

והקבל� יידרש על פי ,  ספקי� וקבלני� המבצעי� עבודות שונותבמתחמי�המזמי� מפעיל  .6.4
צרכי המזמי� ללוות� לצור# ביצוע עבודת� בהתא� להוראות המזמי� לש� הצבעה על 

�  . ב"תקלה שאותרה וכיוצ, חשמל, מקורות המי

חדש שווה ער#  באחר, יקלטלא ינשתל על ידו ו ששתיל או צמח,  כל ע& על חשבונוהקבל� יחלי! .6.5
  . מאותו סוג

 איירחובות או למדרכה או הסמוכה ל בכל מקרה של נטיעה מול הרשויותעל הקבל� לברר  .6.6
שיו� יחול על יהטיפול בהשגת הר. רשויותשיו� מהיוידאג לקבלת הר, ו�שיתנועה את הצור# ברי

  .  ויהיה על חשבונוהקבל�

על הקבל� . חפור את הבורות בעבודת ידיי�ל הקבל� לע, במידה וידרש לשתול במדרכות .6.7
או לחצוב במדרכות , המתאימותלהוציא את המרצפות במספר המאפשר חפירת בור במידות 

או הפסולת /על הקבל� לפנות בסו! כל יו� עבודה את כל השאריות ו. הכל לפי העניי�, אספלט
 . מהמדרכה וטיאוט המדרכה
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   :האחזקהמחיר ועבודת תכולת  .7

  :בי� היתר ובנוס! לאחור בחוזה, אחזקה כוללבודת הועמחיר 

  , י מדשנת או בפיזור של דשני� קלי תמס ואטיי תמס"דישו� עביצוע  .7.1

  , הוספת קומפוסט .7.2

  , הוספת חול ליישור מדשאות .7.3

7.4. �  , עיצוב צורה של שיחי� ועצי

  , גיזו� מתמש# .7.5

7.6. �  , דילול צמחי

   ,קיטו� פריחה נבולה וסילוק נו! יבש .7.7

  , חי� כנדרשתמיכה בעצי� ושי .7.8

  , מזיקי� ועשבי� רעי�, הדברת מחלות .7.9

  , הוראות הפיקוח בשטחי� מגונני�לפי שתילות מילואי� לפי הצור# ו .7.10

7.11. �   ,ניקיו� שוט! של כל שטחי הגינו� ואזורי� מוגדרי� הסמוכי� לה

  , תחזוקה והפעלה נכונה של מערכת ההשקייה .7.12

  , עיבוד קרקע .7.13

 . תחזוקת הניקוז .7.14

   

  :תיאור עבודות האחזקה .8

  השקיה .8.1

  עקרונות ההשקיה .8.1.1

ההשקיה תתבסס על מנת המי� ליו� הנדרשת או המסופקת לצמחי� ביחידות של 
הדרישה , א� למשל. ק לדונ�" מ1או , ר" ליטר למ1(מ שווה ל" מ1גובה מי� של . מילימטר

יש לדאוג לכיוו� מערכת המי� כ# שתשקה כמות של , מ ליו�" מ8. 3(בחודש מסוי� הינה ל
על הקבל� להכי� טבלה ובה פרטי� על ספיקת מערכות . ר" מ1מי� בממוצע לכל  ליטר 8. 3

שהספיקה ,  מטר5. 0טפטפות בצפיפות כל , למשל.  שעה1( המי� ביחידות של מילימטר ל
א� ההשקיה . ר" ליטר מי� לשעה לכל מ16יביאו לספיקה של ,  ליטר לשעה4שלה� הינה 
יש ) ר כל שלושה ימי�" ליטר למ4. 11(, מ" מ8. 3 ימי� ויש צור# בהוספה של 3תתבצע כל 

  .  דקות כל שלושה ימי�44להפעיל את מערכת ההשקיה למש# 

אול� כא� יש לבדוק ג� בפועל את הכמות , נית� לחשב את ספיקת הממטרות, בצורה דומה
לפזר כוסות , לש� כ# יש לכסח את הדשא דרגה אחת נמו# מהנדרש. המי� ואופ� הפיזור

המיקו� צרי# .  מטר בי� כוס לכוס1י� הממטרות בקו ישר ובאלכסו� במרחק במצב אנכי ב
�ליד אחת הכוסות יש להציב משורה ע� שנתות שיכולות לבדוק . לייצג את אופי המקו
יש לפתוח את , לבדיקה. מ לכל היותר" ס10(גובה משורה יהיה כ. ביחידות של מילימטר

ולאחר מכ� , פקח ולקבל את אישורו לכ# בתאו� ע� המההשקיה במצב ללא רוח למש# שעה
את . ר לשעה"הוא ליטר למ, כל מילימטר בשעה. לקבוע את גובה המי� במשורה במילימטר

. את אופ� פיזור המי� בשטח  כמות המי� בשאר הכוסות יש למדוד באותה משורה ולקבוע
  . בכמות המי� 20%אסור שיהיה הבדל בי� שני מקומות יותר מ

 ?מתי להשקות .8.1.2

. י הצמח" מכמות המי� הזמיני� באזור השורשי� נצרכו ע80%(50%להשקות רק כאשר יש 
  הבאהכפי שנית� לראות בטבלה , מועד זה משתנה מאוד בי� עונות השנה

  

  

  

  

  

  

  



   

17  

חודשית ושנתית לפי , תצרוכת מי� יומית
התאדות רב שנתית וחישוב מכת המי� 

  0.6להשקייה לפי מקד� 

התאדות   חודש
יומית 

ליטר (
  )ר"מל

תצרוכת 
מי� ליו� 

ליטר (
  )ר"למ

תצרוכת 
מי� 

חודשית 
ליטר (

  )ר"למ

3  3.5  2.1  65  

4  5.0  3.0  90  

5  7.0  4.2  130  

6  8.0  4.8  144  

7  8.0  4.8  149  

8  7.5  4.5  140  

9  6.5  3.9  117  

10  4.5  2.7  84  

11  3.2  1.9  57  

  

ע כי ההשקיה תהיה רק יש להשקות לפי הכלל שקוב. בשו� אופ� אי� להגיע למצב של כמישה
קביעת מנת המי� להשקיה תתבסס יותר על שינוי מועדי .  מהמי� נצרכו50%כאשר 

השקיה במנת מי� , למשל. ופחות על כמות המי� להשקיה בודדת, השקייה לאור# השנה
�תשתנה להשקיה באותה מנת מי� כל יומיי� , מסוימת במר& או בנובמבר כל ארבעה ימי

  . במאי

טבלה ה. 1: בהתא� לשני נתוני�, יש לבצע כל שבועיי� לכל היותר, חיפותאת שינוי הד
נתוני התאדות גיגית אמיתיי� שמתפרסמי� באופ� שוט! באתרי� . 2 סעי! זההמופיעה ב

�  . שוני

לשטח גידול (, י הפעלה מיוחדת של תוכנית ההשקייה"שתילות מילואי� יושקו באופ� זמני ע
. )בי� שבועיי� לחודש וחצי(ופה של עד התבססות מלאה לתק, או בהשקיה ידנית, )מוגדר

כמות המי� ליחידת שטח לאזורי� אלה לא תעלה על זאת שתינת� לאותה חלקה במצב רגיל 
כיוו� ההשקיה הוא תהלי# שעל הקבל� לסיי� תו# חודש לכל . )ר ליו�"ליטרי� מי� למ(

לפי , ת המי� שנצרכועל הקבל� לרשו� את פירוט כמויו. היותר מיו� כניסתו לעבודה
השקיית דשא תיעשה רק . ולהגיש את הטבלה לפיקוח, אחת לחודש, החלקות השונות

את החלק הראשו� של הלילה יש להשאיר פנוי ללא השקייה . ותסתיי� עד הזריחה, בלילה
 בבוקר יש 5:00(והזריחה היא ב,  שעות4א� יש להשקות חלקה מסוימת (ככל האפשר 

  . ) לאחר חצות1:00(להתחיל להשקות ב

 הטיפול במערכות ההשקיה .8.1.3

, כולל ראשי מערכת ותכולת�, הקבל� אחראי באופ� מלא על כל חלקי מערכות ההשקיה
. י הקבל� ועל חשבונו"וונדליז� או גניבות יטופלו ע. קווי� ראשיי� וקווי טפטו! וממטרות

וחלקי מערכת את ארונות ראשי המערכת . יש לשמור את התאי� סגורי� ונעולי� כל הזמ�
תקלות בהשקיה כגו� פיצוצי� . לפחות פע� בשנה, ממתכת יש לצבוע לפי הוראות הפיקוח

. בדיקה שוטפת של המערכות תעשה על בסיס שבועי. ודליפות יש לתק� באופ� מיידי ושוט!
יש . כולל טפטפות וממטרות, הקבל� יפעיל כל קו לזמ� קצר שיספיק לבדוק את התקינות

יש לוודא כי החלפת קווי טפטו! . ט! כי הממטרות מוצבות בצורה אנכיתלוודא באופ� שו
 5. 0טפטפות בצפיפות של (פגומי� וממטרות תיעשה ע� ציוד תוא� בדיוק למה שיוחל! 

את ההחלפות יש לבצע רק . )שווהיוחלפו בצינור ,  ליטר על צינור חו�3. 2מטר בספיקה של 
על הקבל� . )ע"לדוגמא מחבר פלסאו� או ש (הציוד רק של יצרני� מאושרי�. בציוד חדש

בקצה . י צנרת גמישה שתתחבר לברזי� בשטח"להיות מוכ� להשקות שתילות מילואי� ע
�ציוד זה צרי# להיות מוכ� . כולל ברז, הצנרת יהיה סידור להתזת מי� ללא פגיעה בצמחי

� ההידראולי בתו# כל ארו� השקייה יש להצמיד את מספר הברז. לפני כל שתילת מילואי
על הקבל� לספק לפיקוח את תוכניות ההשקיה השונות שמשתנות . של החלקה וש� החלקה
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�מפתחות ארונות ההשקיה . בפקס או בדואר, העברת החומר בדואר אלקטרוני. כל שבועיי
�על הקבל� להחלי! בטריות הדרושות להפעלת . יהיו כפולי� ויישמרו בשני אתרי� שוני

על הקבל� לנקות את . )פע� בשנה או לעיתי� יותר קרובות(יצר� המחשבי� לפי הוראות 
יש לנקות במברשת , חלקי� של מערכות השקייה שהחלידו. המסנני� לפחות פע� בחודש

צבע : הצביעה בשתי שכבות. טיפול זה יש לבצע כל שלושה חודשי� ולדווח לפיקוח. ולצבוע
א� יהיו מערכות ע� . אזור תאי ההשקיה יהיה נקי מעשבייה ומנוקז. יסוד וצבע עליו�

כנדרש ועל , על הקבל� לקבל אישור שנתי למתקני� אלו, חוזרי�( מדשנות וברזי� אל
וישווה , כפי שנעשו בפועל, הפיקוח יבדוק את נושא מנות המי� לחלקות השוות. חשבונו

יביא ,  מהנדרש10%העולה על , �שימוש במי. לדרישה לפי מקד� ההתאדות מגיגית בפועל
השקייה בממטרות דורשת כיוו� שוט! של הממטרות על . לתשלו� קנסלדרישה מהקבל" 

�  . כבישי� וכל מה שאינו מדשאה, מדרכות, שבילי�, מנת שלא ירטיבו ריצופי

  השקיית חלקות בזמ" תקלות במערכת המי� .8.1.4

�על הקבל� , י מערכת המי�"אי� אפשרות להשקות חלקה מסוימת ע, מסיבה כל שהיא, א
  . לספק פיתרו� זמני אלטרנטיבי על חשבונו

על הקבל� לציית לכל הוראה הקשורה בנושא המי� מטע� רשות המי� או העירייה 
  . שקשורה לעיתי� למדיניות המי� בזמ� בצורת

  :עיבוד קרקע .9

  : יש לשמור באופ� הבא, א� ע� צמחייה בכסות חלקית, קרקע ללא צמחייה

 .  להדברת עשבי� מוחלטתיש לדאוג .9.1

פגמי� כמו בורות או ערוצי� יש , י ניקיו� יומי לפי הצור#"יש לשמור את השטח נקי כל הזמ� ע .9.2
 עומק. יתר א# לא במצב רטיבות, יש לעבד את הקרקע החשופה. למלא בקרקע דומה ונקייה

ני ליד גזעי אי� בשו� אופ� להפעיל חרמש מכ. לאחר העיבוד יש לגר!. מ" ס5העיבוד יהיה עד 
�  . עצי� ושיחי

  :הדברת עשבי� .10

י כלי� ידניי� ותו# חיתו# העשבי� הרעי� מתחת לצוואר "הדברת עשבי� תיעשה באופ� מכני ע
, י קוטלי עשבי� כימיי�"הדברה בשטחי דשא גדולי� וחלקות ללא צמחייה נית� לבצע ע. השורש

  . אול� רק לאחר תיאו� בכתב ע� הפיקוח

  הוספת חומר אורגני .11

�ראה סעי! זה  (פרט ליוצאי� מהכלל שיפורטו בהמש#, כל החלקות בה� יש צמחי� רב שנתיי
ערוגות פרחי� חד שנתיי� יקבלו . יקבלו תוספת חומר אורגני פע� בשנה ) סוקולנטי�–בהמש# 

י "החומר האורגני היחידי שיאושר ע. צמוד למועד השתילה, תוספת חומר אורגני פעמיי� בשנה
מפוסט בקר ללא תוספות של בעלי חיי� אחרי� או שאריות אורגניות מכל סוג הפיקוח הוא קו

שהקומפוסט שלה� מלווה , יש לבחור באחד היצרני� הוותיקי�. או שאריות קרקע, שהוא
הקומפוסט צרי# להיות . על הקומפוסט לעבור תהלי# מלא של קומפוסטציה. בבדיקות מעבדה

לא יתקבל קומפוסט שיש בו גושי� העולי� של .  מגיע לג�בדרגת לחות בינונית ומפורר היטב כשהוא
. אישור הנפח הדרוש ג. ב. אישור סוג הקומפוסט. א: יש לתא� את הפיזור ע� הפיקוח. מ" ס5. 2

  . בזמ� ואחרי הפיזור, לפני, אישור שהקומפוסט לא גר� למפגע. ד. אישור הפיזור האחיד

או בצורה ידנית כמתואר , בלי שייגר� נזק הידוקמ, י כלי� מכאניי� בדשא"פיזור אחיד ייעשה ע
  :להל�

ר להוסי! כמות מדודה " מ1 מטר בצורת שתי וערב ולכל 1יש למתוח חוטי� מקבילי� ברווח של 
י מקלות "בה� הסימו� ייעשה ע, צורת פיזור זו מתאימה ג� לשיחיות.  ליטר בפיזור ידני אחיד10של 

  . במבוק

דילול אמיתי שתי (ה מייד לאחר כיסוח נמו# או כיסוח אנכי פיזור הקומפוסט במדשאות ייעש
לאחר . לאחר הפיזור יש לעבור ע� מגרפת דשא ולהשקות כחלק מתוכנית ההשקיה הרגילה. )וערב

  . הוא יבלע בנו! הדשא, מכ� לא יראו סימני� של הוספת הקומפוסט

�ייעשה לאחר גיזו� מתאי� שיקל על היישו, הפיזור בחלקות שאינ� דשא .�לאחר מכ� , יש לגזו
לפזר את הקומפוסט ולעבד אותו לתו# , ליישר את הקרקע, מ" ס5(לעבד את הקרקע לעומק של כ

  . אי� לפזר קומפוסט על נו! הצמחי�. הקרקע כ# שהוא לא ייראה
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  :כמות ליחידת שטח

 . ר לשנה" מ1 ליטר לכל 10: כל המדשאות •

• � . חולק לפעמיי� בשנהר מ" מ1 ליטר לכל 20: ערוגתו פרחי� עונתיי

    ליטר10: עצי� ושאר הצמחי� פרט לסוקולנטי�, מטפסי�, שיחיות •
 . ר" מ1לכל   

• �  : צמחי בר הגדלי� על מצע חול וצמחי� במצע אינרטי , סוקולנטי
 . ללא תוספת קומפוסט  

  

  :כדי להבטיח את אישור הוספת הקומפוסט על הקבל�

 לתא� את כל השלבי� ע� הפיקוח .1

, וניות של קניית הקומפוסט לצרכי הפיזור בגני� הרלוונטיי� למכרז זה בלבדלשמור חשב .2
ולאפשר לפיקוח למדוד את הכמות שמגיעה בתפזורת כשהחומר עדיי� על המשאית או לאפשר 

 . במידה וזו תהיה צורת השינוע, בדיקה של שקי הענק

 

  :דישו" .12

  :כללי .12.1

בכל , לפי דרישת הפיקוח, וגותעל הקבל� לדגו� על חשבונו פעמיי� בשנה ממדשאות וער
את הדגימות יש להעביר לבדיקה . שניי� בג� יעקב ושלושה מגני שרונה,  אתרי�5(פע� מ

וכ� ) בערכי מיליגר� לליטר(אשלג� , זרח�, יש לבדוק חנק�. בתחנת שירות שדה מתמחה

  .  Ph(מוליכות חשמלית ו

  :דישו� מדשאות .12.2

בקי& אי� להוסי! דש� חנקני . וחר או בסתיודישו� המדשאות ייעשה באביב מוקד� או מא
יהיה צור# להוסי! , כאשר יהיה צור# בכיסוח, בתנאי חור! מתו�. )אוגוסט(חודשי� יולי(

ג� אז יש לבצע דישוני חור! , א� יהיה שזרוע חורפי. דש� חנקני לפי המלצות הפיקוח
 40(ע ל"ש(ו! לדונ� ג חנק� צר" ק8כמות החנק� שיש להוסי! לחודש גידול היא עד . בחנק�

.  מיליגר� בליטר20( זרח� יש להוסי! רק א� הריכוז בקרקע הוא פחות מ. )ג גפרת אמו�"ק
 .  ביחס לכמות החנק�70%(אשלג� יש להוסי! בכמות של כ

12.3. � : תוכנית דישו� שנתית לדונ

 . ג גפרת אמו�" ק30 למר&30(15בי�  

יש ,  מיליגר� בליטר20(ז הזרח� פחות מא� ריכו (23(7(23ג דש� מלא " ק40 למאי 30(15בי�  
 . )20(20(20לתת דש� מלא מסוג 

 . ג גפרת אמו�" ק40 באוקטובר 30(15בי�  

 . ג חנקת אשלג�" ק15 באפריל 30(15בי�  

 . ג חנקת אשלג�" ק15 בספטמבר 30(15בי�  

 ובדי ע"את הפיזור יש לבצע במפזרות גרביטציוניות או צנטריפוגליות או בפיזור ידני ע
יש לשטו! את הדש� מעלי , המפורטי�, מייד לאחר פיזור הדשני�. מיומ� בעל ניסיו� רב

כמות זאת יש להוריד ממנת . ליו� אחד י השקייה קלה ששווה למנת המי�"הדשא ע
 . ההשקיה הרגילה

12.4.  � ) כעונתיי� כדוגמת בגוניהלצמחי� רב שנתיי� שגדלי� מתייחסלא סעי! זה (פרחי� עונתיי

. לב הגידול הראשו� יש לתת דישו� ע� רמת חנק� גבוהה ביחס לזרח� ולאשלג�בש: כללי
 . בו הצמחי� פורחי� יש לרדת ברמת החנק� ולהעלות את רמת הזרח� והאשלג�, בשלב שני

 גר� 50,  ליטר קומפוסט10 :ר" מ1יש להוסי! כל , בשלב הכנת הקרקע, בזמ� השתילה 
סמו#  מ" ס25לערבב בקרקע לעומק , 23(7(23מלא  גר� דש� 40, סופר פוספט מועשר מגורע�

יש . ר גפרת אמו�" גר� למ40: לאחר חודש מהשתילה יש לתת דישו� ראש . למועד השתילה
�א� הצמחי� . לשטו! מייד לאחר הפיזור בעזרת צינור את שאריות הדש� מנו! הצמחי

. אמו� לאחר חודש נוס!יש לחזור על הדישו� בגפרת , עדיי� בשלבי גידול ווגטטיבי בלי פריחה
ולהמשי# עד , ר" גר� למ20: יש לדש� פע� בחודש בחנקת אשלג� בלבד, בשלב הפריחה
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 �יש להיעזר באומד� ובניסיו� קוד� ובייעו& ע� (כחודש לפני סיו� הפריחה והוצאת הצמחי
 . )הפיקוח

12.5. � ,יו�כגו� ארוד, ערוגות פורחות ע� רב שנתיי� שגדלי� בג� משנה אחת ועד למספר שני
 . בשמה, בגוניה, פטוניה, פנסטמו�

במש# כל זמ� , זרח� ואשלג�, בערוגת אלו יש לשמור על יחס מאוז� ודומה של חנק�: כללי 
 . הגידול

 גר� סופר פוספט מועשר 100,  ליטר קומפוסט20: ר" מ1זמ� השתילה יש להוסי! לכל  
(20יש להוסי! דש� מלא , �אחת לחודש בו הצמחי� גדלי. 20(20(20 גר� דש� 30(ו, מגורע�
 . ר" מ1( גר� ל30 לפי בדיקות הקרקע בכמות 23(7(23 או 20(20

12.6.  � . שנתית(מטפסי� ושאר הצמחייה הרב, עצי�, שטחי� ע� שיחי

 . בשטחי� אלה יינת� דישו� אחד בשנה או יותר: כללי 

12.7.  � .  ושיחי� בודדי� או בקבוצות קטנותעצי

יש להוסי! דש� , לצמחי� שמושקי� בטפטו!. ת שטחהדש� יינת� ליחידת צמח ולא ליחיד 
 . מ יש לכסות את הדש�" ס10מ לפחות ועד " ס5מתחת לטפטפות בעומק 

את הדש� לצמח מסוי� יש .  גר�200(ג ולשיח כ" ק1כמות הדש� לע& בוגר הינה לפחות  
 . סוג הדש� מפורט בסעי! הבא. לחלק למספר הטפטפות סביבו בצורה שווה

  : טח מכוסה בשיחי�חורשות או ש .12.8

(1: המועד לדישו� יחיד. מ" ס10(5י קילטור לעומק "הדישו� יינת� על פני כל השטח ויעובד ע

 18:6:12 למשל דש� 3:1:2 של N:P:Kהדש� יהיה איטי תמס המכיל יחס .  למר& כל שנה15
(5יש לבחור רק דשני� שזמ� הפירוק שלה� הוא לפחות . 15%או קרוב לכ# בסטייה של עד 

יש לקבל אישור מהפיקוח על סוג הדש� לפני .  חודשי� וכל המינרלי� שלה� איטיי תמס6
 . הפיזור

12.9. �או צמחי� שיש צור# לשק� או צמחי� , קבוצות צמחי� מסוימות כמו ורדי�: דישוני� נוספי
� על הקבל� לצפות כי. יקבלו תוספת דש� קל תמס או איטי תמס, שיש צור# לזרז את גידול

וא יתבקש לדש� פרט לדישו� הבודד ג� דישוני� בודדי� נוספי� וזה קשור לכל לאור# השנה ה
 . הביצוע יהיה על חשבו� הקבל�. הקבוצות שפורטו קוד� לכ�

 : הערות לגבי דישו� .12.10

 . הדש� יישמר רק באריזות המקוריות

 � . יש לשמור סגורי� היטב בי� שימוש לשימוש) סופחי מי� מהאוויר(דשני� היגרוסקופיי

 . ליטר מק ועד" ס5(ש להצטייד בכלי מדידה בנפחי� שוני� כדי למדוד כמויות דש� מי 

במקו� דש� איטי תמס מסוג אחד נית� לפזר שני סוגי דש� איטיי תמס בתנאי שיחד יתאימו  
�יש אפשרות שהפיקוח ידרוש זאת עקב בדיקות שיראו רמת זרח� . לדרישות שפורטו קוד

 . בודד או שני דשני� שיהיו ללא זרח�אז ייבחר דש� , גבוהה בקרקע

 י משאבות דישו�"דישו� קבוע ע .12.11

י איסו! מי� מטפטפת שתמוק� בתו# בקבוק "ריכוז הדש� יימדד ע: אופ� המדידה .12.11.1
לכל הפעלה של . )נית� לסגור אותו לאחר הכנסת הטפטפת(פלסטי סגור בנפח חצי ליטר 

המיקו� בקצה של קו . שעה ליטר ל1ברז הידראולי תמוק� טפטפת אוספת בספיקה של 
נגיש ומסומ� באופ� , עטו! לגמרי בנייר אלומיניו�, הטפטו! במקו� מוסתר בתו# הקרקע

, יש לאסו! אחת לשבוע את המי� מכל הפעלה. שנית� יהיה לזהות את המיקו� בקלות
י מדבקה ולאפשר לפיקוח לבדוק את ריכוז הדש� לעומת ריכוז המלחי� במי "לסמ� ע

הדוגמאות יאספו בבקבוקי חצי ליטר ע� פקק סגור . עורבבו ע� הדש�המקו� לפני ש
 . עטופות בנייר אלומיניו� ושמורות בארו�

לחלקות במצב גידול ראשוני או . הריכוז יימדד בחלקי מיליו� חנק�: ריכוז הדש� בפועל .12.11.2
 לחלקות שהגיעו לגודל.  חלקי מיליו� חנק�150שיש לזרז את גידול� יש לתת ריכוז של עד 

 .  חלקי מיליו� חנק�120(60המתאי� יש לתת ריכוז בי� 
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לדישו� קרקע . הדשני� יהיו נוזליי� וחומציי� כדי למנוע סתימת טפטפות: סוג הדש� .12.11.3
לדישו� מצעי� אינרטיי� . זרח� ואשלג�, רגילה ייבחרו דשני� שיש בה� רק חנק� 

זרח� ואשלג� , חנק�:  מינרלי�9ייבחרו דשני� מלאי� ע� ) טו! ועוד, כבול, פרלייט(
מקור� במי י� שעברו התפלה ולא , א� יתברר כי המי� באתר. ושישה יסודות קורט

ייתכ� ויהיה צור# להוסי! למי� ג� סיד� , עורבבו דיי� ע� מי בארות או מי מוביל ארצי
 . ומגנזיו� על חשבו� הקבל�

ית דש� במידה ולא יותק� מתק� לאחסו� דש� נוזלי שמאפשר קני: אחסו� ופיקוח .12.11.4
על הקבל� לספק את הדש� , במחירי� סיטונאיי� ומונע נזק בזמ� פיצו& במיכל הדש�

יש לשמור את תעודת המשלוח של הדשני� ובה� .  ליטר שיאוחסנו במחס�25במיכלי 
לאור# השנה יש לצפות לשינויי� בסוג הדש� . פירוט מדויק של הסוג ותכולת הדש�
י הפיקוח "בדיקה נוספת תיעשה ע. ח הפיקוח"דוהנדרש ושינויי� בריכוזי� שיפורטו ב

. לבדיקת הדש� בתו# המיכלי� הצמודי� למשאבת הדש� כדי לוודא כי הדש� לא נמהל
על הקבל� לבצע בדיקות .  מהדש� נצר60%#מילוי מחדש של מיכלי הדש� ייעשה כאשר 

קבוע לבירור קצב יציאת הדש� שישתנה ע� השינוי במנת המי� לאור# השנה ולפי זה ל
 . תוכנית מילוי מתאימה

 בקרת גודל וצורה .13

  : מדשאות  .13.1

 כיסוחי� בשנה או 42(יש לצפות ל, כללית. כיסוח המדשאות ייעשה כל השנה לפי קצב הגידול
. הכיסוח ייעשה בתדירות של לפחות אחת לשבוע, אביב עד הסתיו, בתקופת הגידול. יותר

בחור! ח� ייתכ� שיהיה . שה שבועותבעונה הקרירה ייעשה הכיסוח אחת לשבועיי� עד שלו
א� ייעשה שיזרוע חורפי יהיה צור# לכסח את הדשא בחור! פע� . צור# ג� בכיסוח חורפי

אי� להוציא את המכסחת משטח . הכיסוח ייעשה במכסחת מכוונת היטב ונקייה. בשבוע
מר כלו, "גובה מחס�"מ " ס3כ "גובה הכיסוח יהיה בד. האתר לגני� שאינ� בתחו� החוזה
סוג . מ מעל גובה רצפה ישרה שבו הגובה נמדד" ס3(גובה הסכי� החותכת יהיה מכוו� ל

אול� אי� , נית� לעשות השלמות בפינות ג� בחרמש מכני. המכסחת יהיה מכסחת תופית
 �בזמ� הגידול . )מטפסי� וכדומה, שיחי�, עצי�(להשתמש בחרמש מיכני ליד גזעי� של צמחי

את . שה אחת לשבוע באמצעי� מכאניי� או ידניי� או בשילובהטיפול בשולי המדשאה ייע
יומיי� לאחר , הכיסוח ייעשה רק בדשא ייבש. החומר המכוסח יש להוציא מייד לאחר הכיסוח

בזמ� ה כיסוח יש להתחשב בנוכחות של מבקרי� בג� ולא לפגוע באיכות . ההשקיה האחרונה
�, ליד עצי�.  לאחר שהדשא התייבשמייד, זמ� מתאי� לכיסוח הוא בבוקר. הבילוי שלה

שיחי� ומטפסי� מסוימי� יתבקש הקבל� לשמור על שטח ללא דשא בקוטר מסוי� סביב 
 . באזור זה יש לדאוג כי דשא לא יגדל. הגזע

התקופה היא בסתיו או . "דילול"המכונה ג� " כיסוח אנכי"י "פע� בשנה יש לטפל בדשא ע
י "ית אמיתית שיש לה סכיני� קשיחי� ולא עי מכסחת אנכ"כיסוח זה ייעשה ע. באביב

גובה הכיסוח יקבע לפי , יש לבצע כיסוח כפול שתי וערב. שיש לה סכיני� נעי�" פלל"מכסחת 
יש ג� אפשרות . את החומר שכוסח יש להוציא מייד אחרי הכיסוח מחו& לג�. הפיקוח

  . מ" ס3(שהפיקוח יית� הוראות לשינוי גובה הכיסוח מעל או מתחת ל

  : ושיחיות") גדר חיה("שוכות מ .13.2

  :הגיזו� ייעשה בשתי צורות .13.2.1

  . גיזו� שוט! לשמירת צורה •

  . גיזו� לחידוש והקטנת גודל שייעשה לעיתי� רחוקות •

יש לגזו� . משוכות המורכבות מצמחי� ע� קצב גידול מהיר כמו ע& השמ� המנוקד .13.2.2
יש לגזו� , עוזרר(ב�משוכות ע� גידול איטי כמו ננדינה או . בחודשי הגידול פע� בחודש

�יש לצפות כי . הפיקוח בשטח ייקבע את אופ� ומועדי הגיזו�. רק אחת לכמה חודשי
 צר (כ בחת# של טרפז"משוכה תיגז� בד. צורות הגיזו� יביאו לעיצוב שונה מהמקובל

שיחיות עשויות להיות מעוצבות ג� כגלי� או כל צורה לא . בחלק העליו� ורחב בבסיס
הגיזו� הסופי ייעשה תמיד בעבודה ידנית בחתכי� . א בהכרח כקו ישררגולרית אחרת ול

�כלומר השארת� חשופי� ללא , הגיזו� ימנע קרקו! של השיחי�. ללא פציעת הענפי
�. כאשר גודל השיחי� יעבור ס! מסוי� תינת� הוראה לגזו� כדי לחדש ולהקטי� נו!. עלי

י "מועד והצורה הסופית ייקבעו עה. השיטה תשלב דילול והקצרה של ענפי� עבי� יחסית
 . הפיקוח
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אות� יש לגזו� באופ� ידני . י גיזו� מכני או ידני רגיל"שיחי� פורחי� לא ייגזמו ע .13.2.3
שיחי� שפורחי� באביב יש . דוגמא לכ# שיחי היביסקוס סיני. וסלקטיבי שיעודד פריחה
ריצת ענפי� שיחי� פורחי קי& יש לגזו� בחור! כדי לעודד פ. לגזו� רק לאחר הפריחה

שיחי� קטני� בשלב העיצוב יש לגזו� מספר פעמי� כדי . חזקי� באביב לפריחת קי&
לעצב כ#  יש, שיחי� למטרות פיסוליות כבודדי�. ליצור נו! צפו! שמתאי� למשוכה

לפני כל פעולת גיזו� יש . שיהיו בצורה ובגודל המרשימי� ביותר וע� מקסימו� פריחה
י גוז� מומחה "פעולות הגיזו� ייעשו רק ע. ד ואופ� הגיזו�להתייע& ע� הפיקוח על המוע

בכלי� מתאימי� מכווני� ומחודדי� תו# התחשבות במטרת הגידול של השיח ואופי 
  . הגידול הטבעי שלו

13.3. � : גיזו� מטפסי

�גיזו� המטפסי� יביא לביטוי מקסימלי את . למטפסי� צורות גידול ומקצבי גידול שוני
דקי� וע� : למטפסי� אחדי� יש שני סוגי� ענפי�. מתכנ� הג� רצהפריחת� וצורת� בגודל ש
ועבי� ע� גידול מהיר ויכולת להגיע לאור# מספר מטרי� בשנה , גידול איטי ואור# מוגבל

עידוד מקסימו� , בתחילה: שלבי העיצוב צרי# להיות, במטפסי� אלו. )אלמו� או ויסטריה(
 �בשלב זה יש לכוו� ענפי� . מהסוג העבה והמהירגידול ללא תמיכה מיוחדת עד שנוצרי� ענפי

. צרי# לקשור ולכוו� אות� כדי שיגדלו לכיוו� הרצוי. אלה ליצירת הנו! הקבוע של המטפס
במטפסי� אחדי� . מורידי� את הענפי� הדקי� שצמחו בשלב ההתחלתי, בהדרגה, לאחר מכ�

יל או כדי לעודד פריחה יש לבצע קיטו� של ענפי� צדדיי� כדי לעודד את גידול הענ! המוב
מטפסי� פורחי אביב כמו . )קיטו� קייצי יגרו� לפריחה נוספת בסתיו, למשל בויסטריה(נוספת 

יש למנוע צמיחת ענפי . הגיזו� ייעשה רק לאחר פריחה. אי� לגזו� כלל בחור!, ויסטריה
י "ק עגיזו� המטפסי� ייעשה ר. מטפסי� על הקרקע בי� צמחי� אחרי� או בי� מטפס למשנהו

 . גוז� מקצועי

13.4. � : גיזו� עצי

  :עיצוב צורה .13.4.1

שלב זה מכי� את הע& לתפקידו בנו! כ# שהוא יהיה ע� שלד חזק ומבנה אסטטי 
�כל הענפי� . עיצוב עצי� מביא בחשבו� את הגובה של ענ! השלד הראשו�. מתאי

�עיצוב מקצועי של עצי� משאיר את הענפי� . שמתחתיו מוגדרי� כענפי� זמניי
� עד שהנו! מצל עליה�הזמניי ,�תחילה . ואז מסירי� אות� בהדרגה תו# שנתיי

 . מורידי� את הענפי� הדקי� יותר

, את ענפי השלד יש לעצב כספירלה על הגזע הראשי כ# שענ! אחד לא יהיה מעל השני
יש צור# . זוויות החיבור של ענפי השלד לענ! המוביל יהיו כהות. אלא גבוה יחסית

המרחק בי� ענ! שלד למשנהו בעצי� קטני� דוגמת . נפי שלד לכל ע&במינימו� שבעה ע
עיקר גיזו� העצי� . מ" ס80ובעצי� גדולי� הינו , מ לפחות" ס20לגרסטרמיה הוא 

ג� , כלומר, אול� בשלב העיצוב יש לגזו� בכל עונת הגידול, הנשירי� יהיה בחור!
 שה� גדלי� ע� השלמת ירוקי עד יש לגזו� לפי הצור# באופ� מתמש# כל זמ�. בקי&

  . ענפי� שמתחרי� בענ! המוביל יש לסלק מוקד� ככל האפשר. גיזו� בחור!

13.4.2. � : גיזו� עצי� בוגרי

 �גיזו� זה כולל הסרת סורי� וענפי� נמוכי� שהתייבשו עקב צל של ענפי� גבוהי� מה
)�הוצאת ענפי� , הוצאת ענפי� בכל נפח הע& שהתנוונו מסיבות שונות, )כמו באורני

גיזו� , גיזו� ענפי� מתחרי� במוביל, גיזו� ענפי� חולי�, ופי� יותר מ� הדרושצפ
וכ� גיזו� להקטנת נו! של עצי� שגדלו מעבר , לשיפור הצורה האסטטית ועמידות לרוח

�על הקבל� להיות מוכ� לגזו� עצי� בוגרי� מכל הסיבות שצויינו . לס! המתאי
 שהגוז� המקצועי יוכל להגיע ג� על הקבל� לדאוג. ואחרות לפי דרישות הפיקוח

פצעי . על הקבל� למנוע כל נזק והפרעה בזמ� הגיזו�. לצמרות העצי� הגבוהי� ביותר
�לש� כ# יש להסיר ענפי� עבי� בהדרגה כדי למנוע קריעת . גיזו� יהיו נקיי� וקטני

י יצירת פצעי� "נית� לגזו� ע� כלי� מכאניי� בתנאי שלא ייגר� נזק ע. הקליפה
שולי הגיזו� באזור החיבור של הקליפה לגזע . � מידי עקב גיזו� קרוב מידי לגזעגדולי

הוראות לגיזו� עצי� בוגרי� יינתנו לאור# כל . יהיו בחת# נקי כשהקליפה צמודה לגזע
יש להדגיש את . י גוז� מקצועי הנעזר בציוד מתאי�"י הפיקוח ויבוצעו רק ע"השנה ע

�וכ� לוודא שהבנייני� והמצאי בסביבה , המבקרי�שאר הצוות ו, נושא הבטיחות לגוז
עצי� שימותו יש לכרות עד פני הקרקע מבלי להשאיר שו� בליטה מעל פני . לא ייפגעו

  . הקרקע
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 :פרחי� רב שנתיי� .14

בשתילי� קטני� שאינ� מסתעפי� היטב באופ� ספונטני יש לבצע : קיטו� להתפצלות  .14.1.1
 . יחה רבי�פעולות קיטו� ר# כדי לעודד פריצת ענפי פר

14.1.2.   �, בשמהכדוגמת ( מהנו! 70%( י הסרה של כ"רב שנתיי� יש לרענ� ע" עייפי�"צמחי
 . )בגוניה, פטוניה

, בשתילי� שגדלו מש# מספר שני� ומראי� צפיפות יתר ותחרות יש לבצע עקירה  .14.1.3
 �סילוק החלק המרכזי היש� יחסית ושתילה מחדש של קטעי� שיילקחו מהשוליי

 � . )קנה הודית, המרוקליס, אגפנתוס, בגיהטוללמשל ב(העקורי

14.1.4.  �לעיתי� . ענפי� כאלו יש לגזו� באופ� שוט!: סילוק ענפי פריחה שסיימו את פריחת
� . יש לגזו� ענפי� אלו כדי מחצית גודל

  :שקמי� בג" יעקב .15

�בעיקר (עצי� אלו . בג� יעקב יש שלושה עצי שקמה עתיקי� ותשתית לקויה שלא היטיבה את מצב
בגיזו� . י פטריות שהחלישו מאוד את המבנה שלה�"נפגעו בעבר ע) צי� הגדולי� ביותרשני הע

על הקבל� להיות מוכ� . יש צור# למנוע עוד! משקל של ענפי�, פרט לכל מה שתואר קוד�, עצי� אלו
על הקבל� . ארבעה גיזומי� כאלו בשנהכיידרשו . לגזו� עצי� אלו לכל גובה� לפי בקשת הפיקוח

  . בתשתיות או בהנאת המבקרי�, בג�, ולו קטנה, ומי� אלו ללא פגיעהלאפשר גיז

 : שקמה בכיכר התרבות .16

פרט לטיפול השוט! מתבקש הקבל� להסיר את כל ענפי הפרי לפני נשירת הפירות לפי דרישת 
 .המפקח

 :ברושי� .17

 �ענפי� בעצי ברוש צעירי� ובוגרי� יש תופעה של התפצלות לשני ענפי� מובילי� או יותר ולעיתי
תו# , אחת לחודש יש להסיר את הענפי� התחרי� מבסיס�. שיוצאי� מתו# הנו! לאור# הגזע

על הקבל� לדאוג לכ# שהגוז� המקצועי יגיע עד לצמרות הברושי� הגבוהי� . התייעצות ע� הפיקוח
  . בכדי לבצע את הגיזו� בצורה ידנית, ביותר

 : מרמורק ושדרות רוטשילדפינת רחוב , שני עצי בומבקס ברחבה ליד בנק לאומי .18

בעצי� אלו יש לבצע גיזו� . למרות שנמצאי� מעבר לכביש, עצי� אלה נכללי� בתכולת העבודה
הגיזו� יכלול . י ציוד שיאפשר טיפול לכל גובה העצי�"ע, לפי הוראות הפיקוח , פעמיי� בשנה

� . ענפי� צפופי� מידי ומתחרי� במוביל, הסרת ענפי� מתחרי

 :  שיחי� ועצי�הסרת פירות על .19

�הפיקוח יגדיר את . חלק מהפירות מהווי� מפגע ויש להוריד� כשה� עדיי� מחוברי� לצמחי
� . המיני� והמועדי� בה� יש לבצע הסרת פירות לפני נפילת

  טיפול בפצעי גיזו� .20

�. י מריחת חומרי� מיוחדי�"לטפל בפצעי� ע, לעיתי�, עצי� ומטפסי� יש צור#, לאחר גיזו� שיחי
 �יש להכי� את האזור . כ שחור"שצבע� בד, אופ� אי� להשתמש בחומרי� על בסיס אספלטבשו

החומרי� לשימוש . למריחה באופ� ששולי קליפת הע& יהיו מחוברי� היטב לעצה והחת# יהיה נקי

. המריחה תתבצע על פצע יבש ע� כיסוי מלא.  "LAC-BALZAM": יהיו מהדור החדש כגו�
הפיקוח ידרי# בשטח את הקבל� על פרטי הטיפול שיש . פולי מריחהבענפי� דקי� אי� צור# בטי

�  . לבצע לאחר הגיזו

  טיפול אורטופדי בעצי� .21

יש לבצע פעולות , ומצב� דורש התערבות לש� שיפור החיוניות, בעצי� שיש לשמר� בכל מחיר
רות ומילוי טיפולי� לקרקע כגו� חפי, י כבלי�"תמיכות ע, מילוי חללי� לאחר ניקויי�: שונות כגו�

על הקבל� לבצע כל מפרט שיינת� לו הקשור בעצי� אלה . במצעי� שוני� ע� דש� איטי תמס ועוד
  . ועל חשבונו
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  מזיקי� ועשבי� , הדברת מחלות .22

יהי עליו לטפל , לגבי מחלות ומזיקי�.  על הקבל� לדאוג כי הגני� יהיו נקיי� לחלוטי� מעשבי בר
�יש לצפות לפגעי� שמופיעי� . אותו יקבע הפיקוח בשטח, כאשר הנגיעות תעלה על ס! מסויי

כגו� מחלת ההלמינטוספוריו� בדשא קיקויו או כנימות עלה באביב במגוו� , כמעט בכל שנה
�הריסוסי� ייעשו רק ע� חומרי� . י הפיקוח לפי המצב בשטח"הטיפולי� ייקבעו ע. גידולי

לגבי חומרי� מסוימי� יש צור#  .שתארי# התפוגה שלה� לא עבר וה� מאושרי� לשימוש כחוק
, או יזמי� מומחה, במידת צור# יישלח הקבל� דוגמאות לבדיקה לקביעת גור� הנזק. ברישיו� מיוחד

. יש לרסס נגד מזיקי� ומחלות במרסס נפרד מזה שבו ייעשה שימוש נגד עשבי�. והכול על חשבונו
חומרי הריסוס . פי המומל&אריזות ישנות יסולקו ל. המרססי� ישטפו מייד לאחר כל ריסוס

  . קריר ונעול היטב, יאוחסנו בנפרד משאר הכלי� והחומרי� בארו� סגור

 טיפולי� נוספי� במדשאות .23

  : כללי( טיפול במדשאות  .23.1

�במקומות בה� הדשא דורש יישור ומילוי יש לבצע : מילוי חורי� ויישור אזורי� שאינ� ישרי
 : את הפעולות הבאות

 .  לכל היותרמ" ס1כיסוח נמו# לגובה  •

• � . נקי לחלוטי� מאבני� ומשאריות מכל סוג, המשמש ג� בבנייה, הוספת חול י

 . מ" ס60י מגרפות ולוחות ע& באור# "יישור ע •

 . ולאחריה תיקו� היישור, השקיית הנחתה •

  . במידת הצור#, י הרטבות קלות"יש לשמור על השטח מפני סח! רוח ע •

 : טיפול בקרחות על הדשא  .23.2

או כל סיבה , או עקב שחיקה רבה מידי, י טיפולי� שיגרמו לתמותת דשא"וצרו עקרחות שייו
 :יטופלו כלהל�, אחרת

 . מ והוצאת חלקי צמחי�" ס25עיבוד לעומק  •

 . מ" ס20ר והצנעה לעומק " מ1 ליטר קומפוסט לכל 20הוספת  •

• � . יישור והנחתה מדויקי

23.3.   � : שתילת מרבדי דשא שטופי� או מרבדי דשא לא שטופי

יש להביא בחשבו� את גובה הקרקע המוספת של . שגדלו על מצע חול או קרקע קלה במיוחד
 ייחורי� 36נית� ג� לשתול ייחורי� בצפיפות של . השטיח ולגרוע מפני השטח המיועד לשתילה

לאור# תהלי# . י מעגילת דשא"לאחר השתילה יש להדק את הייחורי� או המרבדי� ע. ר" מ1(ל
יש לדאוג למאז� מי� ) מ לפחות" ס10השתרשות לעומק (ד לקליטה מלאה וע, השתילה ואחריו

אי� להפעיל את מערכת ההשקיה למטרת שתילת . ) פעמי� ביו�5(3(י התזות קלות "חיובי ע
� . מילואי

23.4.  � : סימו� בזמ� שיקו

 �יש להקיפ� במוטות במבוק או מתכת סביב השטח .  לסמ� כראויישאזורי דשא משוקמי
את הסימו� . לב�(קרקע ולמתוח עליה� סרטי� מיוחדי� מפלסטיק בצבע אדו�בגובה מטר מה

  . יש להוריד רק לאחר שיקו� מלא של הדשא

  :פיזור צמחי� .24

הוספת קומפוסט ודשני� א� , המחיר כולל פיזור הצמחי� בשטח לפי מפה או הוראות בשטח
מ מהדורת " של שההגדלי� בטבלה ה� לפי חוברת סטנדרטי� לשתלנות. נדרש לכל צמח בנפרד

2000 . 

ר לשתילי� אילו אי� " צמחי� למ25 – 9השתילי� בצפיפות , 2 ו 1 שתילי� בגודל תבנית 
 . להוסי! דש� וקומפוסט בזמ� השתילה

 עומק כעומק הקרקע של – ומעלה מוסיפי� דשני� וקומפוסט גודל הבור 3 לשתילי� בגודל 
את עוד! הקרקע שנפחו כנפח המצע במיכל . לפחות כפול מרוחב המיכל: רוחב . השתיל במיכל 

את הקומפוסט והדש� יש לערבב באדמה שתוס! ע� השתילה עוד לפני מילוי . יש לסלק משטח
 .  פעמי� מצד לצד עוד לפני המילוי3י ערבוב החומרי� והקרקע "ע יש לבצע, הבור

י פינוי מידי " יש לעשב היטב את השתילי� שהגיעו מהמשתלה וזה עוד מחו& לשטח השתילה וע
�מ " ס1(3א� הנגיעות קשה יש לסלק ג� שכבת אדמת משתלה בעובי . למיכל איסו! ללא חורי

 .  דקות10 אי� לאחס� צמחי� במיכלי� שחורי� בשמש ישירה מעל . הכוללת זרעי צמחי בר
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רענו� והשלמת צמחיה עונתית בגודל  כולל  האחזקה החודשימחיר –פרחי� עונתיי�    .24.1.1
 .  צמחי� בשנה20,000מות שלא תפחת מ בכ, 12מיכל 

  : ביצוע פרויקטי� שאינ� חלק ממפרט זה .24.1.2

פרט לעבודות האחזקה השוטפות על הקבל� לבצע על חשבונו שתילות חדשות לפי דרישת 
שתילות אלו יהיו באתרי� בה� מתוכנני� פרחי עונה שיוחלפו לפחות פעמיי� בשנה , החברה

החומרי� , הקבל� יממ� את כל הפעולות. ונדרשת החלפהמקו� בו הצמחייה התנוונה  וכ� בכל
פרט לכ# יבוצעו בשטח הג� פרויקטי� שאינ� חלק , והצמחי� לפי המפרטי� שימסרו לו

הכוונה לחלקי ג� חדשי� לחלוטי� באזור שלא היה מגונ� ע� צמחיה קוד� . ממפרט האחזקה
ו שינויי� אלו יוגדר. �לכ� או איזור שיעבור שינוי מתכנו� מסוי� לתכנו� חדש לחלוטי

  .  המופיע בכתב הכמויות לאחר הנחה או תוספת כפי שייקבעמחירו�הכפרויקטי� ויתוקצבו לפי 

  במתח� התרבות כלליתהלאחזקמפרט  .25

מחיר ביצוע . שוטפת ושבר, במתח� התרבות אלמנטי� מיוחדי� הנדרשי� לטיפולי אחזקה מונעת
אלא א� צויי� אחרת באחד , רוש לביצוע העבודההאחזקה השוטפת כמפורט להל� כולל את כל הד

�  . לדוגמא חומרי גל� כגו� ריצו! וזכוכית, הסעיפי

   :י התדירות המפורטת בטבלה הבאה"אחזקה מונעת תבוצע עפ

  

 לוח זימו" פעולות תחזוקה

  שנתי% נ ; חצי שנתי% מ ; תלת חודשי%ת ; חודשי%ח :מקרא
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  בלהט ציוד/מערכת

 'מס

אחזקת משטחי�  ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח ח
 מרוצפי� ואבני שפה

1. 

 .2 ספסלי ע    ת    ת    ת   ת

 % ע  דק  ספסל/הרצפ    ת   ת   ת   ת
DECK  

3. 

 .4 ברזיה ת   ת   ת   ת  

 .5 אשפתו" ת    ת   ת   ת  

אריחי ריצו/ מזכוכית      מ        מ   
  )סקיילייט(

6. 

 .7  יריעות הצללה מבד      מ         מ   

עמודי מחסו�    ת     ת    ת     ת 
  מנירוסטה

8. 

 .9  תחנת אוטובוס   ת     ת    ת     ת 

 .10  "ח"שערי� דמוי     ת     ת    ת     ת

 .11  זכוכיות בלובי המעליות    ת     ת    ת     ת

 .12  בריכת שיקו/         מ           מ  

מעקות פלדה ברמפת    ת      ת     ת      ת  
  הוברמ"

13. 

 .14  אלמנטי�  ת      ת     ת      ת    
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  :מקרא

  ) פעמי� בשנה12 (פע� בחודש ( תדירות חודשית –ח 

  ) פעמי� בשנה4 ( פע� בשלושה חודשי� ( תדירות תלת חודשית –ת 

  ) פעמיי� בשנה( חודשי� 6(ב פע�( תדירות חצי שנתית –מ 

  

  

   :להל" המפרט הטכני המיוחד לטיפול באלמנטי� המיוחדי� במתח� התרבות

  :טחי� מרוצפי� ואבני שפהאחזקת מש .25.1

י הספק "בג� יעקב וברחובות המעטפת מיוצר ע, הריצו! הקיי� בכיכר התרבות .25.1.1
  . "אקרשטיי�"

אבני , במדרכות סביב המתח�, בג� יעקב, הריצו! שיתוחזק כולל את המרצפות בכיכר .25.1.2
השפה ברחובות סביב המתח� ואבני השפה ברמפות הכניסה והיציאה לחניו� התת 

  . הוברמ�' ט וברח"תרס' ות ברחקרקעי הנמצא

25.1.3. �משקל כל מרצפת עשוי להגיע . המרצפות עשויות בטו� אדריכלי בגדלי� שוני
  . חלק מהריצו! קיי� ברשות המזמי� לצור# החלפה ותחזוקה. ג"למאתיי� ק

בתנאי�  15.4  הריצו! ישתמש הספק במכונת ואקו� כמפורט בסעי! הרמתלצור#  .25.1.4
�שימוש במכונה יהיה באחריות הקבל� בלבד וזאת רק לאחר . הכלליי� המיוחדי

  . שקיבל הדרכה מהספק אקרשטיי�

וכ� פילוס הריצו! במידה , תחזוקת הריצו! כוללת החלפתו במידה ונסדק או נשבר .25.1.5
  . והוא שקע

 או/ר מכני ומעקב שוט! לגבי תקינות המרצפות לאיתור נזקי� כתוצאה משביבוצע  .25.1.6
ל הוא יתוק� "בכל מקרה בו יתגלה נזק כנ. או נזקי� אחרי�/או תזוזות ו/שקיעות ו

  . מיידית

אשפה , עפר, חול, התריע למנהל במידה ויתגלה לכלו# חריג במרצפות כגו� גרפיטייש ל .25.1.7
  . ביצוע ניקוי הריצו! איננו באחריות הקבל�. 'וכו

בעיקר במקומות בה� אי� , פרי הריצו!צמחיה שעשויה לגדול בי� תולרסס יש לעשב  .25.1.8
  . תנועה

במחסומי�  יש לתק� נזקי� לריצו! או אבני שפה שנגרמי� כתוצאה מפגיעות כלי רכב .25.1.9
  . או מפעילות אחרות/ו

לצור# פילוס המרצפות הקבל� יוודא שקיי� מילוי אב� שומשומית ושומשומו� מתחת  .25.1.10
  . במידה ולא ידאג להשלימו, לריצו!

במידה ולצור# . יצו! הקיי� ופילוסו הינה חלק מהאחזקה השוטפתפעילות החלפת הר .25.1.11
אזי הקבל� ידרש לרכוש , ביצוע האחזקה לא יימצא ריצו! מתאי� ברשות החברה

במקרה כזה . חיפויי� שוני� מחברת אקרשטיי� כדוגמת הקיי�/ אריחי� / ריצו! 
כמו כ� .  ראשיישול� לו כנגד הצגת חשבונית מס של אקרשטיי� ללא תוספת רווח קבל�

במקרה כזה לא ישול� בנפרד עבור ההובלה וההתקנה של הריצו! אלא על עלות 
  . המרצפות בלבד

  תחזוקת מבני הזכוכית .25.2

מבני המעליות והדרגנועי� בכיכר התרבות עשוי מקונסטרוקציית פלדה בציפוי זכוכית  .25.2.1
 משוויי& מיובאת'  מ5. 2הזכוכיות בגובה מעל . מ כל שכבה" מ12שכבתית בעובי ( דו

  . מאחר ולא ניתנות לייצור באר&
  . " מ"אורע� פרויקטי� הנדסיי� בע"י חברת "המבני� יוצרו ע

25.2.2.  �תחזוקת המבני� כוללת ביצוע בדיקת אטימות אחת לפני החור! באמצעות התזת מי
  . מהצדדי� ומלמעלה
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במידה . הקבל� יוודא תקינות ושלמות הסיליקו� הנמצא בחיבורי� שבי� הזכוכיות .25.2.3
יבצע הקבל� השלמה באותו חומר בדיוק כפי שבוצע , מצא שהסיליקו� אינו של� ותקי� ונ

 חברת –את סוג הסיליקו� נית� לקבל מיצר� מבני הזכוכית . י הוראות היצר�"עפ, במקור
בתו� המילוי הקבל� ידאג לנקות את  .אורע� פרויקטי� מאיזור התעשייה בקיסריה

  . הסיליקו�הזכוכית וסביבתה משאריות של חומר 

25.2.4. �הגוו� לצביעת השערי� . תיקו� וצביעת כל חלקי המתכת שנפגעו או שנמצאו חלודי

  מפרט צביעה.  אשר עמיד בכל תנאי מזג אווירRAL9016הינו 

  .  ומסירת הודעה במידת הצור# לחברה לתקינותהמבני�אורה פלורסנטית של  תבדיקת .25.2.5

25.2.6.  �הנמצאי� בחלק התחתו� של החלפת מכסי פרספקס כדוגמת הקיימי� המחיר כולל ג
  . ' מ5(השערי� העליוניי� בגבה של כ

. חיזוק ברגי� של המחברי� שמחזיקי� את הזכוכיות אל קונסטרוקציית הפלדה .25.2.7
  . החלפת� במידה ונשברו או התקלקלו

25.2.8. �  . המחיר כולל אחזקת המבני� מבחו& ומבפני

ל� באמצעי הרמה הקבישתמש  העבודהלצור# . ' מ5יודגש שמבני הזכוכיות גובה� מעל  .25.2.9
מתאימי� באמצעות עובד שהוכשר לביצוע עבודות בגובה על פי תקנות משרד העבודה 

� מכל דפנותיו כולל יטופלהמבנה . והרווחה וינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשי
לא ישול� בנפרד לקבל� עבור אמצעי הרמה לעבודה לגובה ועבור כל . תקרת המבנה

  . רושי� למילוי סעי! זה וכלל סעיפי המפרטהחומרי� והכלי� הד, ציוד אחר

  . החלפת זכוכית במידה ונשברה או נסדקה .25.3

הקבל� .  חלק מהאחזקה השוטפת שנשרה או נסדקה הינהפעילות החלפת זכוכיות .25.3.1
ידרש לרכוש זכוכית כדוגמת הקיי� מהספק או מכל מקו� אחר שיאושר מראש על ידי 

ד הצגת חשבונית מס של הספק ללא כנגעל הזכוכית במקרה כזה ישול� לו . החברה
כמו כ� במקרה כזה לא ישול� בנפרד עבור ההתקנת הזכוכית . תוספת רווח קבל� ראשי

  . אלא על עלות הזכוכית בלבד

על הקבל� לקחת בחשבו� כי לצור# , מאחר ומדובר בזכוכיות גדולות מאודמודגש כי  .25.3.2
ומחיות מיוחדת החלפת� יידרש להשתמש במנופי� מיוחדי� ובכלי� הדורשי� מ

� . הקבל� לא יבוא בדרישות וטענות לתשלו� נוס! עקב כ#. ועלות� בהתא

 :להל� לוחות הזמני� להחלפת זכוכיות שבורה או סדוקה  .25.3.3

 חודש מהיו� 1 –זכוכית בגובה או רוחב המאפשר את ייצורה ורכישתה באר&  .25.3.3.1
 . שנשברה או נסדקה

 חודשי� מהיו� 2 –ל "זכוכית בגובה או רוחב המחייב את רכישתה בחו .25.3.3.2
  . שנשברה או נסדקה

  "סקיילייט"אריחי ריצו/ מזכוכית  .25.4

  : כולל האחזקהמחיר

  .  ויזואלית את אריחי ריצו! מזכוכית לפגיעותבדיקה •

לבינ� ולבי� קונסטרוקציית הנירוסטה עליה ה�   איטו� בי� אריחי הזכוכיתבדיקת •
�  . ומילוי סיליקו� כדוגמת מבני הזכוכית שלעיל, מונחי

  . ת על האריחי הזכוכית בצע טיפולמידה ונמצאו שריטוב •

  .  ונשברה או נסדקההחלפת זכוכית במידה •

  . הזכוכית תוחל! תו# חודש מהיו� שנשברה או נסדקה •

במידה ולצור# ביצוע האחזקה לא יימצאו . פעילות החלפת זכוכיות חלק מהאחזקה השוטפת
. רכוש זכוכית מהספק כדוגמת הקיי�אזי הקבל� ידרש ל, זכוכייות מתאימות ברשות החברה

כמו כ� . במקרה כזה ישול� לו כנגד הצגת חשבונית מס של הספק ללא תוספת רווח קבל� ראשי
במקרה כזה לא ישול� בנפרד עבור ההובלה וההתקנה של הזכוכית אלא על עלות הזכוכית 

  . בלבד
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   ומשטחי ע  איפאהספסלי ע  .25.5

  . )מרובע, עיגול, משולש( הבמות 3ומעל ) שבילי�ספסלי� ו(ע& קיימי� בג� השקוע משטחי 

  :מחיר האחזקה כולל

אמצעי , העדר חלקי� וכדומה, סדקי�, שברי�: מבנה הכללי ה יבדקו ובהבדיקה ויזואלית •
, סדקי� מסוכני�: חלקי ע&, חוסר ברגי� וכדומה, שבר, חלודה, התרופפות: חיבור

, בליטות: קצוות, והאפרה והשחרהקילו! צבע , סוכני�פיתולי� ועיוותי� מ, ריקבו�
�חופש בי� היסודות , שברי� בבטו�, סדקי�:  בטו�יסודות, נקודות חדות או קצוות חדי

בדיקה פיזית של כל , חלודה גלויה בזיו� היסוד, בליטת היסוד מעל הקרקע, לקרקע
 �  . י חיזוק במפתח ברגי�"אומי� ע/ הברגי

מריחת ממיס , ה וצבע מתקל! מחלקי המתכתניקוי כל סימני חלוד: טיפול בחלקי מתכת •
�צביעה בצבע יסוד נגד קורוזיה ולאחר ייבוש צביעת שכבת . חלודה במקומות החלודי
�  . צבע חיצונית בגוו� הקיי

י חומרי� ממיסי "ניקוי לכלו# ע, גירוד וקילו! כל חלקי צבע רופ!: טיפול בחלקי ע& •
  . גוו� שקו! לפי הקיי�, איטו�להגנה וכדוגמת הקיי� צבע /שומני� וצביעה בשמ�

י מילוי ניקוי "טופלו עיסדקי� בפ� העליו� של הקורות : סדקי� בקורות הע&תיקו�  •
וצביעה בשתי שכבות . ע. וסילוק כל חלקי הע& הפגועי� מילוי במרק ע& תוצרת לזור או ש

  . צבע

  . ע& הלוחות ע& בכדי למנוע עיוות ופיתול/החלפת או תוספת ברגי� לחיבור קורות •

   ברזיה .25.6

  :מחיר האחזקה כולל

  .  לבדוק שהזר� עובד כמו שצרי# ואי� נזילות(ברז לחצ� ופייה  •

• �  . לפתוח ולבצע ניקוי בעזרת מפתח טיפולי

  . לפתוח ולבצע ניקוי ( מסנ� ברזיה •

  . במידה וסתו�החלפת המסנ�  •

  אשפתו" .25.7

  :מחיר האחזקה כולל

  . ות במידת הצור#תיקו� פגיע.  ויזואלית את האשפתו� לפגיעותהקיבד •

  . תיקו� וחיזוק במידת הצור#. קיבוע האשפתו� הקיבד •

 . תיקו� או החלפה במידת הצור#. פח פנימי נשל! תקי� הקיבד •

  
 והיא תבוצע תו# שבוע ממת� הוראת פעילות החלפת אשפתו� הינה חלק מהאחזקה השוטפת

אזי , שות החברהבמידה ולצור# ביצוע האחזקה לא יימצאו אשפתו� מתאימות בר. המפקח
�במקרה כזה ישול� לו כנגד הצגת . הקבל� ידרש לרכוש אשפתו� מהספק כדוגמת הקיי
כמו כ� במקרה כזה לא ישול� בנפרד . חשבונית מס של הספק ללא תוספת רווח קבל� ראשי

  . עבור ההובלה וההתקנה של האשפתו� אלא על עלות האשפתו� בלבד

  יריעות הצללה מבד .25.8

: POLISILKספק בד הצללה מתוצרת . תקנות יריעות בד להצללהמו" ח"בי� שערי ה .25.8.1
  6751845(08חברת טרופי ג� 

יעשה לפני חור! ש ,הטיפול ביריעות ההצללה העשוייות מבדמחיר האחזקה כולל את  .25.8.2
  :כמפורט להל�, ולפני קיי&

  – לפני חור! .25.8.3

  . ביריעהיש להוריד את יריעות ההצללה באופ� מסודר ולבדוק שאי� קרעי� או פגיעות  •

  . יש לארוז ולאחס� במקו� יבש, לאחר הורדת היריעות •

  . יש לבדוק את העמודי� בה� מושחלת היריעה •

  – לפני קי& .25.8.4

  . הוצא את היריעות מאחסו� ובדוק תקינות� •
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• �  . יש להשחיל את היריעות בעמודי

  . יש לבדוק מתיחות היריעה •

  . יש להחליפה, במידה ויריעה נקרעה או נתבלתה •

במידה ולצור# ביצוע . לפת יריעת בד הינה חלק מהאחזקה השוטפתפעילות הח .25.8.5
אזי הקבל� ידרש לרכוש , האחזקה לא יימצאו יריעות בד מתאימות ברשות החברה

�במקרה כזה ישול� לו כנגד הצגת חשבונית מס של . יריעות בד מהספק כדוגמת הקיי
בנפרד עבור ההובלה כמו כ� במקרה כזה לא ישול� . הספק ללא תוספת רווח קבל� ראשי

  . בד בלבדהוההתקנה של יריעות הבד אלא על עלות יריעת 

לצור# . ' מ5שגובה� מעל " ח"יודגש שבדי ההצללה מותקני� בחלק העליו� של שערי  .25.8.6
העבודה ישתמש הקבל� באמצעי הרמה מתאימי� באמצעות עובד שהוכשר לביצוע 

קוט בכל אמצעי הזהירות עבודות בגובה על פי תקנות משרד העבודה והרווחה וינ
�, לא ישול� בנפרד לקבל� עבור אמצעי הרמה לעבודה לגובה ועבור כל ציוד אחר. הנדרשי

  . החומרי� והכלי� הדרושי� למילוי סעי! זה וכלל סעיפי המפרט

  עמודי מחסו�  .25.9

  . עמודי מחסו� למניעת עליית כלי רכב לכיכר ולמדרכות סביב המתח� עשויי� מפלדה

  . עמודי המחסו� מסביב לככר קיבוע בדיקת •

 . תיקוני צבע בהתא� לנדרש.  צבע העמודי�בדיקת •

 . תיקו� או החלפה במידת הצור#.  פגיעות בעמודי�בדיקת •

  
במידה ולצור# ביצוע האחזקה . פעילות החלפת עמוד מחסו� הינה חלק מהאחזקה השוטפת

די מחסו� מהספק אזי הקבל� ידרש לרכוש עמו, לא יימצאו עמודי מחסו� ברשות החברה
�במקרה כזה ישול� לו כנגד הצגת חשבונית מס של הספק ללא תוספת רווח . כדוגמת הקיי

כמו כ� במקרה כזה לא ישול� בנפרד עבור ההובלה וההתקנה של עמודי המחסו� . קבל� ראשי
  . אלא על עלות� בלבד

   תחנת אוטובוס .25.10

  :המחיר כולל

  . ידת הצור# ותיקונ� במ התחנה ויזואלית לפגיעותבדיקת •

  .  וצביעה מחדש במידת הצור#בדיקת קילופי צבע •

  . לחברה ומסירת הודעה במידת הצור# אורה פלורסנטית של התחנה לתקינות תבדיקת •

  .  ותיקונו במידת הצור# את ארגז הפרסו� לתקינותבדיקת •

  .  ותיקונו במידת הצור# את הספסל לתקינותבדיקת •

  . החלפת זכוכיות שבורות או סדוקות •

  "ח"שערי� דמוי  .25.11

  . 'מ5 (הינ� אלמנטי� עשויי� מפלדה בגובה של כ" ח"שערי ה

  :המחיר כולל

  .  במידת הצור# ותיקונ� ויזואלית לפגיעותהשערי� בדיקת •

 RAL9016הגוו� לצביעת השערי� הינו .  וצביעה מחדש במידת הצור#בדיקת קילופי צבע •
  . אשר עמיד בכל תנאי מזג אוויר

  .  ומסירת הודעה במידת הצור# לחברה לתקינותהשערי�טית של אורה פלורסנ תבדיקת •

  . ל במידת הצור#ופיט.  חלודהבדיקת •

 . והחלפת� במידת הצור# את כיסוי הפרספקס בדיקת •

  

   בכיכר ומזרקה בג" יעקבבריכת שיקו/ .25.12

.  לבריכה מהריצו! אל תו# התעלה שמסביב מילוי פוגות למניעת גלישת שומשו�בדיקת •
  .  סמנטי620 וי יש להשלי� ע� חומר סיכהבמידה וחסר מיל

י הוראות " ותיקונו במידת הצור# עפמסביב לבריכה" מרבליט"מסוג  חיפוי טיח בדיקת •
 . היצר� ובאמצעות כוח אד� מיומ� בלבד
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  ט" ורמפת תרסמעקות פלדה ברמפת הוברמ" .25.13

 מסגר הטיפול בה� דורש מיומנות של. מעקות הרמפות היורדות אל החניו� עשויי� מפלדה
יהיו מאותה איכות , במידה ויוחלפו, האלמנטי� נחתכו באמצעות לייזר ולכ�. ורת# מומחה

�  . כדוגמת הקיי

  :המחיר כולל

  .  ותיקונ� או החלפת� במידת הצור# ויזואלית לפגיעותהדיקב •

  .  חלודהבדיקת •

  . במידה הצור#וצבע ע תיקוני חלודה וציב •

 ויציקה מחדש במידה ונמצאו של המעקותאדריכלי בטו�  ויזואלית את חיפוי בדיקת •
� . סדקי� או שברי

  

  אלמנטי� טרומי� בככר .25.14

ולכ� א� יוחלפו יהיו מאותה " אקרשטיי�"האלמנטי� הטרומיי� בכיכר סופקו על ידי חברת 
�  :אלמנטי� אלה כוללי�. התוצרת ובדיוק כדוגמת הקיי

   Sספסלי  •

  . פסל צילנדרס •

  . בש(שולחנות שחמט ושש •

 . )משולש, עיגול, מרובע(במות  •

  
י " ותיקונ� במידת הצור# עפ ויזואלית לפגיעות את אלמנטי הבטו� בככרבדיקת המחיר כולל

  . הוראות הספק אקרשטיי�

  . חידוש סילר פע� בשנה

  בג" יעקבפלדה מעקות  .25.15

  :המחיר כולל

  .  ויזואלית לפגיעותבדיקת •

  .  חלודהבדיקת •

  . בצע תיקוני חלודה במידה הצור# •

 .  ברזל מקולפי� חלקיתעיצב •

  

�  RAL 7005מוטות ורטיקלי� ראשיי� בגוו� אפור : להל� הגווני

  RAL 9016מוטות ורטיקלי� משניי� מעקה ג� יעקב לב� 

  RAL 9011מאחז היד של אותו מעקה שחור 
  . בצע תיקוני� במידת הצור#

  

   נספחי� –' חלק ג

 ח יומי מתח� התרבות"דו .1

 ח יומי גני שרונה"דו .2

 מתח� התרבות –נו� ותחזוקה תכנית שטחי גי .3

 כיכר התרבות –תכנית ג�  .4

  ג� יעקב–תכנית ג�  .5

  גני שרונה–תכנית שטחי גינו� ותחזוקה  .6

  בגני שרונה2' גתכנית עצי� לשימור .7

 בגני שרונה  3' גתכנית עצי� לשימור .8

 סקר עצי� לשימור בגני שרונה .9

 

  



 

31 

  
   ח יומי מתח� התרבות"דו
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 ח יומי גני שרונה"דו .10
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 מתח� התרבות –תכנית שטחי גינו� ותחזוקה  .11
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  כיכר התרבות –תכנית ג� 
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   ג� יעקב–תכנית ג� 
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    גני שרונה–תכנית שטחי גינו� ותחזוקה 
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    בגני שרונה2' גתכנית עצי� לשימור
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 בגני שרונה  3' גתכנית עצי� לשימור .12
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  ר עצי� לשימור בגני שרונהסק

  להוציא
  


